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هاییباپروژه)بودجهبندیسرمایهفرآیندیاستکهشرکتهابرایتصمیمگیریدرخصوصپروژههایسرمایهایمورداستفادهقرارمیدهند

.استگرانمالیاینفرآیندبهدالیلزیادیبخشیمهمواساسیازدانشسرمایهگذاریبرایتحلیل(.طولعمربیشازیکیاچندسال

اول پروژههایسرمایهایکهبخشیاز.بودجهبندیسرمایهایبرایشرکتهاازاهمیتبسزاییبرخورداراست✔

داراییبلندمدتدرترازنامهراتشکیلمیدهندمیتوانندپروژههایبسیاربزرگیباشندکهباعث

بسیارواشتباهاتشکستتصمیماتسرمایهای.میشودآیندهشرکتهابرایناساستصمیمگیریشود

درحقیقت،سرمایهگذاریهاییکشرکت،شرکترابهترازشاخصهایینظیرسرمایه.پرهزینههستند

درگردشیاساختارهایسرمایهایکهناملموسهستندوتقریباًبرایبسیاریازشرکتهامشابهاند،

.توصیفنماید
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دوم ✔
اصولبودجهبندیسرمایهایدربسیاریازتصمیماتشرکتیدیگرنظیرسرمایهگذاریدرسرمایهدر

.بهکارمیرود...گردش،لیزینگ،ادغامشرکتهاوبازپرداختاوراققرضهپذیرفتهشدهو

سوم اصولارزشگذاریاستفادهشدهدربودجهبندیسرمایهایمشابهبااصولارزشگذاریاستفادهشدهدر✔

بسیاریازروشهایاستفادهشدهدرتحلیلاوراقبهادار.تحلیلاوراقبهادارومدیریتسبدسهاماست

همچنیننوآوریهاییدر.ومدیریتسبدسهامبراساسروشهایبودجهبندیسرمایهایمیباشند

.تحلیلاوراقبهادارومدیریتسبدسهاموجودداردکهبابودجهبندیسرمایهایتطابقدارد
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چهارم ✔
گرانازخارجازشرکتبهآننگاهمیکنند،عالقهآنهابهارزشگذاریمطابقدرنهایت،بااینکهتحلیل

اینمسئله.باتمرکزبربودجهبندیسرمایهایدربهحداکثررساندنارزشحقوقصاحبانسهاماست

بهاینخاطراستکهاطالعاتبودجهبندیسرمایهایمعموالًدربیرونازشرکتقابلدسترسینیستو

،بعالوه.گرممکناستبرایتخمینفرآیندشرکتهاییکهپیچیدگیزیادیندارند،تالشکندتحلیل

برایمثال،بر.گرانممکناستقادربهارزیابیکیفیتفرآیندبودجهبندیسرمایهایباشندتحلیل

.اساساینکهآیاشرکتبربازدهحسابدارییابازدهاقتصادیتمرکزدارد
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فرآیند بودجه بندی سرمایه ای

تولید ایده: مرحله اول

تحلیل : مرحله دوم

پیشنهاد های پروژه

برنامه ریزی : مرحله سوم

بودجه سرمایه ای

نظارت و : مرحله چهارم

حسابرسی پس از انجام کار

هدبهفرآیندویژهبودجهبندیسرمایهایکهیکمدیرمورداستفادهقرارمید

مانسمتمدیردرسازمان،اندازهوپیچیدگیپروژهارزیابیشدهواندازهساز

:مراحلفرآیندبودجهبندیسرمایهایبرایناساساست.بستگیدارد
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اهداف آموزشی فصل 
اریایدههایسرمایهگذاریمیتواندازهرکجاخلقشود،ازباالیاپایینیکسازمان،ازهربخشیاواحدک•

.تولیدایدههایمناسبسرمایهگذاریمهمترینمرحلهدراینفرآینداست.درداخلیاخارجازشرکت

تولید ایده: مرحله اول

بیاینمرحلهشاملجمعآوریاطالعاتبهمنظورپیشبینیجریانهاینقدیبرایهرپروژهوسپسارزیا•

.سودآوریپروژهاست

وژهتحلیل پیشنهاد های پر: مرحله دوم
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اهداف آموزشی فصل 

قداشتهشرکتمیبایستپیشنهادهایسودآوررابهطریقیهماهنگکهبااستراتژیهایکلیشرکتتطاب•

نیکهبرخیپروژههازما.باشدسازماندهینمایدوهمچنینزمانبندیپروژهمیبایستدرنظرگرفتهشود

ندزیرابهتنهاییدرنظرگرفتهمیشوندمناسبهستنداماممکناستازنظراستراتژیکنامطلوبباش

.مسائلمالیومنابعواقعی،زمانبندیواولویتبندیپروژهازاهمیتبرخوردارهستند

ه ایبرنامه ریزی بودجه سرمای: مرحله سوم
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اهداف آموزشی فصل 
قایسهدرمرحلهحسابرسیپسازانجامکار،نتایجحقیقیبانتایجپیشبینیشدهوبرنامهریزیشدهم•

یبرایمثال،درآمدها،هزینههاوجریانهاینقد.میشوندوهرگونهتفاوتیمیبایستتوضیحدادهشود

هایپسازحسابرسیپروژههایسرمای.ناشیازسرمایهگذاریتحققیافتهباپیشبینیهامقایسهمیشوند

ودجهبندیاوالً،بهنظارتبرپیشبینیهاوتحلیلفرآیندب.انجامکاربهچنددلیلازاهمیتبرخورداراست

آشکاراشکاالتسیستماتیکنظیرپیشبینیهایخوشبینانه.سرمایهایصورتگرفتهکمکمیکند

دمعمولدرصورتیکهفروشیاهزینههابیشازح.ثانیاً،بهبهبودعملیاتکسبوکارکمکمینماید.میشود

ازدرنهایت،نظارتپس.باشندتوجهرابرنزدیکترکردنعملکردبهپیشبینیهامتمرکزمینماید

حسابرسیسرمایهگذاریهایپروژههایسرمایهایباعثایجادایدههایواقعیبرایسرمایهگذاریهای

ثمدیرانقادرنددرزمینههایسودآورتصمیماتجدیبرایسرمایهگذاریبگیرندوباع.آیندهمیشود

.کاهشیالغوسرمایهگذاریزیاندهوناامیدکنندهمیشود

نظارت و حسابرسی پس از انجام کار: مرحله چهارم
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اهداف آموزشی فصل 
ادیراازبرنامهریزیبرایسرمایهگذاریهایسرمایهایکاربسیارپیچیدهایاستکهاغلب،افرادبسیارزی•

ی،اطالعاتیهمچونبازاریابی،علوم،مهندسی،قوانین،مالیات،مال.داخلوخارجشرکتدرگیرمینماید
اختیارومجوزانجام.تولیدوموضوعاترفتاریبایدبهطورسیستماتیکجمعآوریوارزیابیشوند

الحیتمدیرانسطحپایینممکناستص.تصمیماتسرمایهایبستگیبهاندازهوپیچیدگیپروژهدارد
مایهایتصمیمگیریبرایپروژههاییراداشتهباشندکهنیازمندمقدارکمیمنابعداشتهوازبودجهسر

مترتصمیماتپیچیدهوبزرگتربرایمدیریتسطحباالیسازماناستوبرخیازآنهامه.تجاوزنکند
.بودهبهطوریکههیئتمدیرهشرکتدرنهایتتصمیمگیرندهخواهندبود

اصلدرنهایت،منافعح.منفعتاست-همانندهرموضوعدیگری،بودجهبندیسرمایهاییکتمرینهزینه•
.ازتصمیماتبهینهمیبایدازهزینههایبودجهبندیسرمایهایبیشترباشد
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پروژههای
جایگزین

سرمایهایبودجهبندیطبقهبندیپروژههای

ارائهتولیداتوخدماتجدید

طرحهای
توسعهای

پروژههایزیستمحیطی،
ایمنیوالزامآور

سایر
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پروژههای
جایگزین

چنانچهیکیازتجهیزاتخرابویامستهلکگردد؛.جایگزینییکیازسادهترینتصمیماتدربودجهبندیسرمایهایاست

چههزینهمربوطبهجایگزینیمعقولباشدچهنباشد،.جایگزینییاعدمجایگزینیآننیازمندتجزیهوتحلیلدقیقنیست

سرمایهگذاریبرایتولید،عملیاتیافروشپیامدهاییبهدنبالخواهدداشتکهتجزیهوتحلیلبیشازحدمنجربهاتالفمنابع

دیگرتصمیماتجایگزینیشاملجایگزینیتجهیزاتموجودباتجهیزات.لذاصرفاًجایگزینیراانجاممیدهیم.خواهدشد

اینتصمیماتجایگزینیاغلبتابع.کارآمدتروجدیدتریاشایدانتخابیکنوعتجهیزاتبهجایتجهیزاتدیگراست

.تجزیهوتحلیلهایجزئیاستوشماممکناستدرتصمیمگیرینهاییاعتمادبهنفسزیادیداشتهباشید
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طرحهای
توسعهای

این.بهجایتنهاحفظفعالیتهایکسبوکارموجودیکشرکت،طرحهایتوسعهایاندازهکسبوکارراافزایشمیدهد

ماتبایدبادقتتصمیماتتوسعهایممکناستعدماطمینانبیشترینسبتبهتصمیماتجایگزینیداشتهباشندواینتصمی

.بیشتریگرفتهشوند

ارائهتولیداتوخدماتجدید

سیاراینتصمیماتب.اینسرمایهگذاریهاشرکترادرمعرضعدماطمینانهایبیشترینسبتبهطرحهایتوسعهایقرارمیدهد

.پیچیدههستندوافرادبسیاریرادرروندتصمیمگیریدرگیرمینمایند
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پروژههایزیستمحیطی،
ایمنیوالزامآور

اینپروژههاهیچدرآمدیایجاد.اینپروژههااغلبموردنیازنهادهایدولتی،شرکتهایبیمهیادیگرطرفهایخارجیاست

پذیردودراغلبموارد،شرکتانجامسرمایهگذاریهایالزمرامی.نمیکنندوممکناستصرفاًبهدلیلسودشرکتانجامنشود

وگاهوبیگاه،هزینهپروژههایزیستمحیطی،ایمنیوالزامآوربهمیزانقابلتوجهیباالبوده.بهاجرایآنمبادرتمیورزد

.شرکتترجیحمیدهداجرایپروژههارامتوقفسازدویابخشیازکسبوکارمرتبطباپروژهرامتوقفسازد
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سایر

زشفعلیدرچارچوبتجزیهوتحلیلبودجهبندیسرمایهایقابلانجاماستومیتوانندبااستفادهازخالصاراینپروژههاهمگی

رکتاینهایاپروژههایشخصیمدیرعاملش.برخیپروژههادراینچارچوبنمیگنجند.یادیگرمعیارها،پذیرفتهیاردشوند

هابایاریسکبسیارزیادیدارندوتجزیهوتحلیلآن(نظیرشرکتیکهبرایمدیرعاملهواپیمایشخصیمیخرد)هستند

(.نظیربرخیپروژههایتحقیقوتوسعه)روشهایمعمولبسیارسختاست
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اصول اولیه بودجه بندی سرمایه ای

تصمیمگیریهابراساسمفاهیمحسابدارینظیر.تصمیماتبراساسجریانهاینقدیگرفتهمیشوند

بهعالوه،هزینههاومنافعنامشهوددربیشترمواردنادیدهگرفتهمیشوندزیرا.سودخالصنیستند

.درصورتیکههزینههاومنافعمشهودباشند،منجربهایجادجریانهاینقدیمیگردند

برایگرانتالشبسیارزیادیتحلیل.زمانبندیجریانهاینقدیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست

.تعیینزماندقیقوقوعجریانهاینقدیمینمایند

1

2
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اصول اولیه بودجه بندی سرمایه ای

دجریانهاینقدیتفاضلیکهباسرمایهگذاریایجا.جریانهاینقدیبراساسهزینههایفرصتمیباشند

میشوددرمقایسهباآنچهبدونسرمایهگذاریوجودخواهدداشت،چیست؟

3

4
یهمالیاتهامیبایستبهطورکاملبرکل.جریانهاینقدیپسازاحتسابمالیاتتجزیهوتحلیلمیشوند

.تصمیمگیریهایبودجهبندیسرمایهایاثربگذارند
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اصول اولیه بودجه بندی سرمایه ای

در.ممکناستغیرواقعیبهنظربرسدامادرواقعاینچنیننیست.هزینههایمالیدرنظرگرفتهنمیشوند

یمطلعگرانتمایلدارندازجریانهاینقدیعملیاتیپسازمالیاتناشیازسرمایهگذاربیشترموارد،تحلیل

حاسبهبانرخبازدهیموردنیازبهمنظورم(ازطریقسرمایهوبدهی)ازکسرسرمایهاولیهراپسسپس،آن.شوند

نههایدرصورتیکههزی.هزینههایمالیدرنرخبازدهموردنیازملحوظمیشوند.خالصارزشفعلیتنزیلنمایند

نحتیبنابرای.احتسابمضاعفمیشودمالیرادرجریانهاینقدیونرختنزیلمنظورنماییم،هزینههایمالی

ریانهایاگریکپروژهباترکیبیازبدهیوحقوقصاحبانسهامتأمینمالیشود،اینهزینههاراباتمرکزبرج

.رادرنرختنزیللحاظمینماییم(ودیگرسرمایهها)نقدیعملیاتینادیدهمیگیریموهزینههایبدهی

5
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اصول اولیه بودجه بندی سرمایه ای

قدیمحاسبهسودخالصباهزینههایغیرن.جریانهاینقدیبودجهبندیسرمایهایسودخالصرامحاسبهمیکنند

آمدخالصبعالوه،بهمنظوربازتابهزینهمالیبدهی،هزینههایبهرهنیزازدر.نظیراستهالکحسابداریکاهشمییابد

هیچیکازهزینههایمربوطبهحقوقصاحبانسهامدرمحاسبهسودخالصحسابداری.)حسابداریکممیشود

تباسودخالصاقتصادیبرابراس.محاسبهسودخالصحسابداریباسوداقتصادیمتفاوتاست(.منظورنمیگردد

ودهزینهمالیناشیازبدهیازسوداقتصادیکسرنمیشود،س.جریاننقدیبهعالوهتغییردرارزشبازارشرکت

(.ابداریاستهالکحس)خالصاقتصادیبراساستغییراتارزشبازارشرکتاست،نهتغییراتدرارزشدفتریشرکت

6
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اصول اولیه بودجه بندی سرمایه ای

نرخبازده.اشارهکردیم«نرخبازدهموردنیاز»درپنجفرضیهباالبهنرخمورداستفادهدرتنزیلجریانهاینقدیبهعنوان

غالباً.دموردنیازنرختنزیلیاستکهباتوجهبهریسکپروژه،سرمایهگذارانمدنظردارندوهزینهفرصتآنهامیباش

درصورتیکهشرکتبتوانددرجایدیگری.نامیدهمیشود«هزینهسرمایه»یا«هزینهفرصتوجوه»نرختنزیل

اجتنابrرابهدستآوردویادرصورتیکهشرکتبتواندبابازپرداختبدهیازهزینهrسرمایهگذارینمایدوبازده

یکدرصورتیکهشرکتقادربهکسببیشترازهزینهفرصتازوجوهخوددر.هزینهفرصتوجوهشرکتاستrنماید،

نهوجوهدرصورتیکهسودسرمایهگذاریبیشترازهزی.سرمایهگذارینباشد،شرکتنبایدآنسرمایهگذاریراانجامدهد

حثقرارمفهومهزینهسرمایهدرجاهایدیگربهتفصیلموردب.منابعسرمایهنباشد،سرمایهگذارینبایدصورتگیرد

.ردنیازاستبدونتوجهبهنامآن،یکنرختنزیلمناسباقتصادی،برایتصمیمگیریبودجهبندیسرمایهایمو.میگیرد
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(ریختهشده)هزینههایازدسترفته

جریانهاینقدیتفاضلی

هزینهفرصت

سنتیجریانهاینقدیسنتیدربرابرجریانهاینقدیغیر

اثراتجانبی

1

2

3

4

5

استمفاهیمبودجهبندیسرمایهایکهازنظرمدیرانحائزاهمیتبرخی
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(ریختهشده)ازدسترفتههزینههای

بهعبارتدیگر،.شاملهزینههاییاستکهشرکتدرحالحاضرمتحملشدهوغیرقابلبازیافتاست

تصمیماتامروزمیبایستبراساسجریانهاینقدیفعلیوآتیاتخاذشودونبایدتحتتأثیر

.هزینههایگذشتهیاازهزینهریختهشدهقرارگیرد

هزینهفرصت

برایمثال،درصورتیکهیکشرکتاز.استکهیکمنبعدربهترینگزینهانتخابدیگرداردارزشی

حالبهچهقیمتی،:داراییهایراکداستفادهکند،میبایدارزشآنرابهعنوانسرمایهگذاریاولیهثبتگردد

قیمتخریدچندسالگذشته،ارزشفعلیبازاریاهیچ؟درصورتیکهیکخودرویقدیمیرابایکنمونه

میلیونسرمایهگذارینماییم،هزینه10جدیدآنجایگزیننماییم،هزینهفرصتآنچقدراست؟درصورتیکه

ارزشفعلیبازار،جریاننقدیکهخودرویقدیمی:فرصتآنچقدراست؟پاسخاینسهسؤالبهترتیب

(.کهشمامیتوانیدهرکجایدیگرسرمایهگذارینمایید)میلیون10تولیدمیکندو

1

2
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تفاضلیجریانهاینقدی

صمیمجریاننقدیناشیازیکت:نقدیکهبهواسطهیکتصمیمگیریتحققپیدامیکنندجریانهای

اشند،درصورتیکههزینههایفرصتبهدرستیبررسیشدهب.منهایجریاننقدیموجودبدونآنتصمیم

.جریانهاینقدیتفاضلییکمبنایدرستبرایبودجهبندیسرمایهایفراهممیسازد

جانبیاثرات

اریبرغالباًیکسرمایهگذ.جانبییکسرمایهگذاریبرسایرسرمایهگذاریهایموجودشرکتاستاثر

جریانهاینقدیبخشهایدیگرشرکتاثرمیگذاردوایناثراتجانبیمیتوانندمثبتیامنفی

راتجانبیاث.ایناثراتمیتوانندبخشیازتصمیمگیریدرزمینهسرمایهگذاریباشند.باشند(خودزنی)

یکسرمایهگذاریممکناستبهشرکتهایدیگریا.گاهیاوقاتخارجازشرکترخمیدهند

نهاییاهزی)برساندحتیاگرخودشهنوزمنافعیدریافتنکردهباشد(ضرر)شرکتهایبزرگمنفعت

یدهدکاهشفروشزمانیرخم.استراتژیکاهشدرفروشنیزنوعیاثرجانبیاست(.صرفنکردهباشد

.دهدکهیکپروژهسرمایهگذاریجدیدبخشیازمشتریانمحصوالتفعلیشرکترابهخوداختصاص

3

4



سنتیجریانهاینقدیسنتیدربرابرجریانهاینقدیغیر

بههمراهتعدادی(خروجی)جریانهاینقدیسنتیالگوییبایکسرمایهگذاریاولیهالگوی

درالگویجریانهاینقدیغیرسنتی،لزوماًپساز.است(درآمد)جریانهاینقدیورودی

،جریانهاینقدیورودیرخنمیدهدبلکهجریانهاینقدی(خروجی)سرمایهگذاریاولیه

ایهگذاریسرم.صورتپذیرد(یاحتیتغییرچندینبارهعالمت)میتواننددوبارهازمثبتبهمنفی

وچندسالاولجریانهاینقدی(جریانهاینقدیخروجی)کهشاملسرمایهاولیهمیباشند

المتدرصورتیکهع.مثبترابهدنبالدارند،بایدبهعنوانالگویسنتیدرنظرگرفتهشوند

.جریانهاینقدیدویاچندبارتغییریابد،الگوغیرسنتیاست

5
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توالیپروژه
پروژههایمستقلدربرابرپروژه

(مانعهالجمع)هایناسازگار

پروژههایمستقلپروژههاییهستندکه
جریانهاینقدیآنهامستقلازیکدیگر

(مانعهالجمع)پروژههایناسازگار.هستند
.بهطورمستقیمبایکدیگررقابتمیکنند
برایمثال،اگرپروژهالفوبناسازگار

باشند،شماتنهاقادرهستید(مانعهالجمع)
الفیابراانتخابنماییدامانمیتوانیدهر

بعضیاوقاتچندینپروژه.دوراانتخابکنید
وجودداردوشما(مانعهالجمع)ناسازگار

.میتوانیدتنهایکیراانتخابکنید

بسیاریازپروژههادریکبرههزمانیبهصورتمتوالی
بنابراینسرمایهگذاریدریکپروژهفرصت.قراردارند

برای.سرمایهگذاریدرپروژههایآتیرافراهممیسازد
مثال،شماممکناستامروزروییکپروژه

سرمایهگذارینماییدوسالبعددرصورتیکهنتایجمالی
پروژهاولیهیاشرایطاقتصادیجدیدمطلوبباشدروی
پروژهدومسرمایهگذاریکنیدودرصورتیکهنتایج
مالیپروژهاولیهیاشرایطاقتصادیجدیدمطلوب
.نباشدرویپروژهدومسرمایهگذارینمیکنید

تفاضلیتجزیهوتحلیلجریانهاینقدیتعامالتوچالشهادر
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هایمنابعنامحدوددربرابرجیرهبندیسرمای

منابعنامحدودنشانمیدهدکهشرکتمیتواندبهصورتنامحدود

وجوهموردنیازبرایپروژههایسودآوررابهسادگیازطریق

جیرهبندیسرمایه.پرداختنرخبازدهموردنیازبهدستآورد

.زمانیاستکهمیزانمحدودیمنابعمالیوجودداشتهباشد

درصورتیکهشرکتپروژههایسودآوربیشترینسبتبهبودجهاش

داشتهباشد،بایدبودجهرابرایحداکثرکردنارزشحقوق

.صاحبانسهاموباتوجهبهمحدودیتهایموجوداختصاصدهد
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تصمیم گیری سرمایه گذاریومالحظاتمعیارها

خالصارزشفعلی1.

نرخبازدهداخلی2.

دورهبازگشتسرمایه3.

دورهبازگشتسرمایهتنزیلشده4.

میانگیننرخبازدهسرمایهگذاری5.

شاخصسودآوری6.

اخلیمشکلنرخبازدهداخلیچندگانهومشکلنداشتننرخبازدهد.9

IRRونرخبازدهداخلیNPVرتبهبندیتعارضاتبینخالصارزشفعلی8.

نمودارخالصارزشفعلی7.

عمومیتواستفادهازروشهایبودجهبندیسرمایهای10.
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خالص ارزش فعلی. 1-1

نهایبرایپروژهایباسرمایهاولیه،خالصارزشفعلیبرابراستباارزشفعلیجریانهاینقدیپسازکسرمالیاتم
سرمایهاولیهبرایسرمایهگذارییا

که
CFt=جریاننقدیپسازکسرمالیاتدرزمانt

r =نرخبازدهموردنیازبرایسرمایهگذاری
Outlay=سرمایهاولیهموردنیازدرزمانصفر

رمایهفرضکنیدشرکتگرهاردتس.بهمنظورنشاندادنمعیارخالصارزشفعلی،نگاهیبهمثالهایسادهمیاندازیم
رمیلیونیورورابرایسرمایهگذاریدریکپروژهسرمایهایدرنظرگرفتهاستکهجریانهاینقدیپسازکس50

10نرخبازدهموردنیاز.میلیونیورودرپایانسالپنجمهست20سالبهعالوه4میلیونیوروطی16مالیاتساالنه،
:خالصارزشفعلیبرابربا.درصداست

(1)𝐍𝐏𝐕 =

𝐭=𝟏

𝒏
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝐫)𝒕
− 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐲

𝐍𝐏𝐕 =
𝟏𝟔

𝟏. 𝟏𝟎𝟏
+

𝟏𝟔

𝟏. 𝟏𝟎𝟐
+

𝟏𝟔

𝟏. 𝟏𝟎𝟑
+

𝟏𝟔

𝟏. 𝟏𝟎𝟒
+

𝟐𝟎

𝟏. 𝟏𝟎𝟓
− 𝟓𝟎

𝐍𝐏𝐕 = 𝟏𝟒. 𝟒𝟓𝟒 + 𝟏𝟑. 𝟐𝟐𝟑 + 𝟏𝟐. 𝟎𝟐𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟗𝟐𝟖 + 𝟏𝟐. 𝟒𝟏𝟖 − 𝟓𝟎

𝐍𝐏𝐕 = 𝟔𝟑. 𝟏𝟑𝟔 − 𝟓𝟎 = €𝟏𝟑. 𝟏𝟑𝟔 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧
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خالص ارزش فعلی. 2-1

:قواعدتصمیمگیریبرایخالصارزشفعلی

.سرمایهگذارینمایید0<اگرخالصارزشفعلی

.سرمایهگذاریننمایید0>اگرخالصارزشفعلی

ثروتراسرمایهگذاریهاییباخالصارزشفعلیمثبت،ثروتراافزایشدادهدرحالیکهسرمایهگذاریهاییباخالصارزشفعلیمنفی
.کاهشمیدهند

سرمایهگذاریهایبسیاریدارایالگوهایجریانهاینقدیهستندکهدرآنهاجریانهایخروجیممکناستتنهادرزمانصفررخ
نقدیاینمسئلهبرایدرنظرگرفتنخالصارزشفعلیبهعنوانارزشفعلیتمامیجریانهای.ندهندودردورههایآتیاتفاقافتند

.مناسباست

.دجریاناتنقدیآتینیزمیتوانندمنفیباشن.است(منفی)،یکجریاننقدخروجیCF0درمعادلهدوم،سرمایهگذاریاولیه،

𝐍𝐏𝐕 = 𝑪𝑭𝟎 +
𝑪𝑭𝟏

(𝟏 + 𝐫)𝟏
+

𝑪𝑭𝟐
(𝟏 + 𝐫)𝟐

+⋯++
𝑪𝑭𝒏
𝟏 + 𝒓 𝒏

𝑵𝑷𝑽 =

𝒕=𝟎

𝒏
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

(1)

(2)



نرخ بازده داخلی. 1-2

اترابرابربایکپروژهباسرمایهاولیه،نرخبازدهداخلییعنینرختنزیلیکهخالصارزشفعلیجریانهاینقدیپسازکسرمالیبرای
:همانطورکهدرمعادلهمشاهدهمیکنید،نرخبازدهداخلیاینمعادلهراحلمینماید.سرمایهگذاریاولیهمیکند

بانرخقسمتچپاینمعادلهارزشفعلیجریانهاینقدیآتیپروژهقرارمیگیردکه.نرخبازدهداخلیازمعادلهفوقبهدستمیآید
.اینمعادلههمچنینبهصورتذیلبازنویسیمیشود.بازدهداخلیتنزیلشدهوبرابرباسرمایهگذاریاولیهاست

.است(IRR)برابربانرخبازدهداخلیrنرختنزیلیا1درمعادله.بهمعادلهخالصارزشفعلیشباهتدارد3دراینحالت،معادله
.خالصارزشفعلیکهبانرخبازدهداخلیتنزیلشدهاستبرابرباصفراست



𝐭=𝟏

𝐧
𝐂𝐅𝐭

𝟏 + 𝐈𝐑𝐑 𝐭 = 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐲



𝐭=𝟏

𝒏
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝐈𝐑𝐑)𝒕
− 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐲 = 𝟎 (3)



نرخ بازده داخلی. 2-2

الت،دراینح.درمثالشرکتگرهاردت،میخواهیمنرختنزیلیرابهدستآوریمکهخالصارزشفعلیجریانهاینقدیراصفرکند

:نرخبازدهداخلیبرابربانرختنزیلیاستکهاینمعادلهراحلمینماید

ریمتانرخمابهطورمعمولباآزمونوخطاپیشرفته،انواعنرخهایتنزیلرابهکارمیگی.ازنظرجبری،حلاینمعادلهکارآسانینیست

درصدتنزیلکردهبودیمومتوجهشدیمکهخالص10قبالًاینجریانهاینقدیرابانرخ.بازدهداخلیکهمعادلهراحلکند،پیداکنیم

درصد10ازآنجاییکهخالصارزشفعلیمثبتاست،شایدنرخبازدهداخلیبیشتراز.میلیونیورواست13.136ارزشفعلیبرابربا

20میلیونیوروخواهدشدو-543/0درصدرابهعنواننرختنزیلاستفادهنماییم،خالصارزشفعلیبرابربا20درصورتیکهما.شود

اینروشدر.ممکناستتازمانیکهخالصارزشفعلیبرابرباصفرشود،نرختنزیلهایدیگرینیزبهکاررود.درصدنرخباالییاست

.نشاندادهشدهاست1جدول

−𝟓𝟎 +
𝟏𝟔

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟏 +
𝟏𝟔

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟐 +
𝟏𝟔

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟑 +
𝟏𝟔

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟒 +
𝟐𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟓
= 𝟎
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نرخ بازده داخلی. 3-2

یبهماشینحسابمالیونرمافزاراکسلمیتوانندنرخبازدهداخلیرامحاسبهنمایندونیاز.درصداست19.52نرخبازدهداخلیبرابربا
.درصداست5197/19نرخبازدهداخلیکهدقیقترمحاسبهگردیده،برابربا.انجامآزمونوخطانیست

نرخبازدهقواعدتصمیمگیریبراساسنرخبازدهداخلیبهصورتزیراست؛زمانیسرمایهگذاریصورتمیپذیردکهنرخبازدهداخلیاز
:موردنیازبراییکپروژهبیشترباشد

.انجامدهیدسرمایهگذاری r< IRRدرصورتیکه
.انجامندهیدسرمایهگذاری r> IRRدرصورتیکه

بسیاریازسرمایهگذاریهاالگوهایجریانهاینقدیدارندکهدرآنهاسرمایهاولیههمدرزمانصفروهمدردورههایآتیرخ
.بنابراین،نرخبازدداخلی،نرختنزیلیاستکهارزشهایفعلیمجموعجریانهاینقدیراصفرمیسازد.میدهد

.است3یکنسخهکلیازمعادله4معادله
(4)

𝐭=𝟎

𝒏
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝐈𝐑𝐑)𝒕
= 𝟎

روند آزمون وخطا برای پیدا کردن نرخ بازده داخلی-1جدول 

نرخ تنزیل 

(درصد)

خالص ارزش 

فعلی

10 136/13

20 543/0-

19 598/0-

19.5 022/0

19.51 011/0

19.52 0
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دوره بازگشت سرمایه. 1-3

ینقدیدورهبازگشتسرمایهبراساسجریانها.دورهبازگشتسرمایهتعدادسالهاییاستکهاصلسرمایهگذاریمابازیافتمیشود

اًمیلیوندالرروییکپروژهسرمایهگذارینماییدچقدرزمانمیبردتاکلسرمایهاولیهرامجدد10برایمثال،درصورتیکهشما.است

انمحاسبهدورهبازگشتسرمایهراباپیرویازجریانهاینقدیسرمایهگذاریوجریانهاینقدیتجمعینش2بهدستآورید؟جدول

.میدهد

بازیافتسرمایه.دالرازسرمایهباقیمیماند7.500دالرازسرمایهاولیهرابازیافتمیکنداماهمچنان2.500درسالاول،شرکت

ازآنجاییکهجریاننقدیدر.دالرازسرمایههمچنانبازیافتنشدهاست2.000سال،3پساز.سالبهطولمیانجامد4تا3شرکتبین

𝟐دالراست،3000سالچهارمبرابربا

𝟑
بنابراین،دوره.جریاننقدیدرسالچهارمزمانمیبردتاجریانهاینقدیتجمعیصفرشوند

𝟐سالو،3بازگشتسرمایهشامل

𝟑
.استسال67/3سالیا

سال543210

جریاننقدی-3.0003.0003.0002.5002.50010.000

تجمعیجریانهاینقدی-4.0001.0002.000-5.000-7.500-10.000

ـ مثال دوره بازگشت سرمایه2جدول 
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دوره بازگشت سرمایه. 2-3
اشکاالتدورهبازگشتسرمایه

روژهراجریانهاینقدیبانرخبازدهموردنیازپروژهتنزیلنمیشوند،دورهبازگشتسرمایهارزشزمانیپولوریسکپازآنجاییکه

.نادیدهمیگیرد

سباتدرجدولباال،جریاننقدیسالپنجمدرمحا.بازگشتسرمایه،جریانهاینقدیپسازبازیافتسرمایهرانادیدهمیگیرددوره

.کامالًنادیدهگرفتهشدهاست

بهخودیخود،دوره.دورهبازگشتسرمایهایراداتبسیاریداردکهزمانبازگشتسرمایهرابهجایسودآوریاندازهگیریمیکند

ایهدورهبازگشتسرم.سادگیآنیکمزیتاستصرفاً.بازگشتسرمایهمعیارخطرناکیبرایارزیابیپروژههایسرمایهایاست

.فادهشوددورهبازگشتسرمایهممکناستبهعنوانیکشاخصنقدشوندگیپروژهاست.بهراحتیمحاسبهشدهوتوضیحدادهمیشود

.شودپروژهایکهبازگشتسرمایهدوسالهداردممکناستنسبتبهپروژهدیگریبابازگشتسرمایهطوالنیتر،زودتربازیافت

گشتدرصورتیکهدورهباز.بازگشتسرمایههیچقاعدهاینظیرخالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیبرایتصمیمگیریندارددوره

ایدیگریگرانمیبایستیازروشه،تحلیل(شایدبهعنوانیکمعیاربرایاندازهگیرینقدشوندگی)سرمایهمورداستفادهقرارگیرد

.نظیرخالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیاستفادهنمایندتاتصمیمگیریهایشانبراساسسودآوریپروژهباشد
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دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده. 1-4

عیازیکدورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهبرابرباتعدادسالهاییاستکهسرمایهاولیهبراساسجریانهاینقدیتنزیلشدهتجم

مثالیاز4جدول.دورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهتاحدودیایراداتدورهبازگشتسرمایهرابهبودمیبخشد.پروژهبازیافتمیشود

.درصداست10دراینمثالنرختنزیل.محاسبهدورهبازگشتسرمایهودورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهارائهمیدهد

دورهبازگشتسرمایهتنزیل.استسال3/33ازجریاننقدیسالچهارمیا500÷1500=33/0دورهبازگشتسرمایهسهسالبعالوه

𝟐𝟒𝟓.𝟐دورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهچهارسالبهعالوه.شدهبینچهارتاپنجسالبهطولمیانجامد

𝟗𝟑𝟏.
= ازجریاناتنقدی𝟎.𝟐𝟔

.سالاست4/26تنزیلشدهسالپنجمیا

5 4 3 2 1 0 سال

1500 1500 1500 1500 1500 (5.000) جریان نقدی

2500 1000 (500) (2.000) (3.500) (5.000) جریان نقدی تجمعی

38/931 52/1024 97/1126 67/1239 64/1363 (5.000) جریان نقدی تنزیل شده

18/686 (2/245) (72/1269) (69/2396) (36/3636) (5.000) جریان نقدی تنزیل شده تجمعی



دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده. 2-4

صارزشدرصورتیکهخال.دورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهبرجریانهاینقدیتنزیلشدهبیشترازخالصارزشفعلیتأکیددارد

.دفعلیپروژهایمنفیباشدبهطورمعمولدورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهنداردچونهرگزسرمایهاولیهرابازیافتنمیکن

تدورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهارزشزمانیپولوریسکموجودرادرنظرمیگیرداماجریانهاینقدیکهپسازدورهبازگش

برایبیمناساوالً،دورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهمعیار.اینموضوعدوپیامددارد.سرمایهتنزیلشدهرخمیدهدرانادیدهمیگیرد

منفیمشکلدیگرایناستکهممکناستجریانهاینقدیآتی.سودآورینیستچونجریانهاینقدیمزبوررانادیدهگرفتهاست

خالص.شدباشندویاخالصارزشفعلینیزمنفیباشداماجریاننقدیتنزیلشدهدرمیانمدتودورهبازگشتسرمایهآنمنطقیبا

.ارزشفعلیونرخبازدهداخلیکهکلجریانهاینقدیپروژهرادرنظرمیگیرداینمشکالتراندارند



میانگین نرخ بازده حسابداری. 1-5

سالمستهلکمیشود،5دالردرپروژهایکهداراییهایثابتآنبهروشخطمستقیمطی200.000کنیدشرکتیفرض

این.نشاندادهشدهاستزیردرآمدهایناشیازفروشوهزینههایعملیاتینقدیبرایهرسالدرجدول.سرمایهگذاریمیکند

.وسودخالصرانشانمیدهد(درصدی40نرخمالیات)جدولمالیاتبرسودسالیانه

𝐀𝐀𝐑 =
𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐧𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞

سالاولسالدومسالسومسالچهارمسالپنجم

فروش80.000130.000240.000150.000100.000

هزینههاینقدی50.00060.000120.00070.00050.000

استهالک40.00040.00040.00040.00040.000

سودقبلازمالیات10.00030.00080.00040.00010.000

4.00012.00032.00016.0004.000
40)مالیات
(*درصد

سودخالص6.00018.00048.00024.0006.000



میانگین نرخ بازده حسابداری. 2-5

دالربودهکهمیتواندازدرآمدسایرپروژهها(10.000)درسالپنجمبرگشتمالیاتیرخمیدهدزیرازیانشرکتقبلازمالیات*

.دالربازیافتمیشود4.000بازیافتشود،بنابراینمالیاتتا

دالراستکه200.000ارزشدفتریداراییهایشرکتابتدایدوره.دالراست18.000برایدورهپنجساله،میانگینسودخالصبرابربا

.است(0-200.000)÷2=100.000میانگینارزشدفتریبرایایندارایی.دالرکاهشمییابدتاارزشنهاییدفتریصفرشود40.000هرسال

:میانگیننرخبازدهحسابداریبهشرحذیلاست

.میانگیننرخبازدهحسابدارینقاطضعفبااهمیتیدارد.بسیارسادهاست(AAR)درکومحاسبهمیانگیننرخبازدهحسابداری

اسبرخالفدیگرمعیارهایبودجهبندیسرمایهایمذکور،میانگیننرخبازدهحسابداریبراساساعدادحسابداریاستنهبراس

فهوممیانگیننرخبازدهحسابداریبستگیبهارزشزمانیپولنداردوم.عملیومفهومیاستمحدودیتیکاین.جریانهاینقدی

.درستقطعیمناسببرایاینکهسرمایهگذاریهایسودآوروغیرسودآورراازیکدیگرشناساییکنددراینروشوجودندارد

𝐀𝐀𝐑 =
𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐧𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞
=

𝟏𝟖, 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟖%
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شاخص سود آوری. 6

لارزشفعلیجریانهاینقدیآتیپروژهاستکهبهسرمایهگذاریهایاولیهتقسیممیشودکهبهصورتذی(PI)شاخصسودآوری

.توضیحدادهمیشود

:قاعدهتصمیمگیری

سرمایهگذاریانجامدهید PI>1درصورتیکه

سرمایهگذاریانجامندهید PI<1درصورتیکه

کهبااین.شاخصسودآورینشانمیدهدارزشیکهشمادربرابریکواحدازپولسرمایهگذاریشدهبهدستمیآوریدچهمیزاناست

رایشاخصسودآورینسبتبهخالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیکمترمورداستفادهقرارمیگیرد،گاهیاوقاتبهعنوانراهنماب

نسبت»معموالًبهشاخصهایسودآوریشرکتهاگفتهمیشودامابهطورمعمولبهPI.بودجهبندیسرمایهمورداستفادهقرارمیگیرد

.درسازمانهایدولتیوغیرانتفاعیاشارهدارد«سودبههزینه

(5)

𝐏𝐈 =
𝐏𝐕 𝐨𝐟 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐡 𝒇𝒍𝒐𝒘𝒔

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕

= 𝟏 +
𝑵𝑷𝑽

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕
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نمودار خالص ارزش فعلی. 1-7

خالص ارزش فعلی 

(میلیون یورو)
(ددرص)نرخ تنزیل 

00034 0

40622 5

13613 10

6235 15

0 52.19

543.0- 20

661.5- 25

954.9- 30
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نمودار خالص ارزش فعلی. 2-7

کتحر(زمانیکهنرختنزیلبرابرباصفراست)سهنکتهجالبدرموردایننمودارایناستکهنموداردرطولمحور

لیبرایوخالصارزشفع(زمانیکهنرختنزیلبرابربانرخبازدهداخلیاست)میکند،نمودارمحورافقیراقطعمیکند

(.یورواستمیلیون13/136درصداست،خالصارزشفعلیبرابربا10زمانیکهنرختنزیل)نرخبازدهموردنیاز

خالصارزشفعلیبایکنرخکاهنده.نشاندادهشدهبهخوبییادشدهخالصارزشفعلیدرشکلشمارهنمودار

.ایننمودارمحدباست.همانطورکهنرختنزیلافزایشمییابدکاهشمییابد



IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 1-8

ورتبگیردیاآیاسرمایهگذاریص"براییکپروژهباجریاناتنقدیسنتی،خالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیبایکدیگربرسراینکه

دهداخلیبرایپروژههایسنتیومستقل،هیچتضادیبینقواعدتصمیمگیریبرایخالصارزشفعلیونرخباز.تطابقدارند"خیر

مثال،برای.،دومعیاریادشدهدراغلبمواقعبایکدیگرتطابقندارند(مانعهالجمع)بااینحال،درمورددوپروژهناسازگار.وجودندارد

بتبهپروژهپروژهالفممکناستخالصارزشفعلیبیشترینسبتبهپروژهبداشتهباشداماپروژهبنرخبازدهداخلیبیشترینس

؟دراینمورد،شمارویپروژهالفسرمایهگذاریمیکنیدیاب.الفدارد

نرختفاوتالگوهایجریانهاینقدیمیتواندمنجربهرتبهبندیدوپروژهبهصورتمتفاوتازطریقروشخالصارزشفعلیوروش

4مثالاینوضعیتدر.برایمثال،فرضکنیدکهپروژهالفدرمدتزمانکوتاهترینسبتبهپروژهبسودآورشود.بازدهداخلیشود

.نشاندادهمیشود



IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 2-8

تعارضناشیازالگوهایجریاناتنقدیمتفاوترتبهبندی4مثال

طبهسودبیشترجریاناتنقدیمربو.پروژههایالفوبسرمایهاولیهمشابهیدارنداماالگوهایمتفاوتیازجریانهاینقدیآتیدارند

یرزجریانهاینقدیهمانندخالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیبرایدوپروژهدرجدول.پروژهالفقبلازپروژهبتحققمییابد

.درصداست10نرخبازدهموردنیازبرایهردوپروژه.نشاندادهشدهاند

ال،بااینح.درصورتیکهدوپروژهبهصورتناسازگارنبودند،شمادرهردوپروژهسرمایهگذاریمیکردیدچونهردویآنهاسودآورند

.دراانتخابنمایی(کهخالصارزشفعلیباالتریدارد)یاپروژهب(کهداراینرخبازدهداخلیباالتراست)میتوانیدپروژهالف

جریان های نقدی

سال43210خالصارزشفعلی(درصد)نرخبازدهداخلی

پروژهالف(200)86/2159/5380808080

پروژهب(200)92/1821/73400000
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IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 3-8

.درصدنشانمیدهد30تا0ارزشفعلیرابرایپروژههایالفوببانرخهایتنزیلمتفاوتبینخالصشکلوجدول

خالص ارزش فعلی برای 

پروژه ب

خالص ارزش فعلی 

برای پروژه الف

نرخ تنزیل

(درصد)

200 120 0

08/129 68/83 5

21/73 59/53 10

70/28 40/28 15

98/27 98/27 09/15

0 41/11 92/18

10/7- 10/7 20

62/18- 0 86/21

16/36- 07/11- 25

95/59- 70/26- 30
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IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 4-8

دارایخالصارزشفعلی(خطممتد)پروژهالف.درصداست09/15تا0دارایخالصارزشفعلیباالتریبین(نقطهچین)پروژهب

مطابقبانرختنزیلیاستکهدرآنهر2درصددرشکلشماره09/15نقطهتقاطع.درصداست09/15باالتریبراینرختنزیلبیشتراز

پروژهبدارایخالصارزشفعلیباالتریدرپاییننقطهتقاطعاستوپروژه(.98/27مبلغ)دوپروژهخالصارزشفعلییکسانیدارند

.الفخالصارزشفعلیباالتریدرباالینقطهتقاطعدارد

همانطورکهدرمثالباالدیده)هرزمانکهنتایجخالصارزشفعلیونرخبازدهداخلیدرانتخابدوپروژهناسازگارمتضادهمباشند

پروژهبباخالصارزشفعلیباالتربهدلیلوجودفرض.میبایستپروژهرابراساسمعیارخالصارزشفعلیانتخابنمایید(شد

همچنینزمانیکهشمایکجریاننقدیرابانرختنزیلمشخصیتنزیلمیکنید،،شمابهطور.سرمایهگذاریمجددپروژهبهتریاست

18/92درصدوپروژهب21/86نرخبازدهداخلی،پروژهالف.ضمنیفرضکردیدکهباهماننرخ،سرمایهگذاریمجددانجامدادهاید

.استدرصد
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IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 5-8

رتبهبندیتعارضاتناشیازتفاوتاندازهپروژهها

صارزشجریانهاینقدی،خال.دارداماالگویجریاناتنقدیآتیمشابهیدارند«ب»سرمایهاولیهکمترینسبتبهپروژه«الف»پروژه

.درصداست10برایهردوپروژهنرخبازدهموردنیاز.نشاندادهشدهاند9فعلیونرخبازدهداخلیدوپروژهدرجدول

.ددرصورتیکهاینپروژههابهصورتناسازگارنبودند،میتوانستیددرهردوپروژهسرمایهگذارینماییدچونهردوآنهاسودآورن

یباالتریکهخالصارزشفعل)«ب»یاپروژه(کهنرخبازدهداخلیبیشتریدارد)راانتخابنمایید«الف»بااینحال،میتوانیدیاپروژه

.درصدرانشانمیدهد35تا0خالصارزشفعلیپروژههایالفوببانرخهایتنزیلمختلفبین3وشکلشماره10جدول(.دارد

جریان های نقدی

IRR% NPV 4 3 2 1 0 سال

90/34 49/58 50 50 50 50 (100) پروژه الف

21/25 88/138 170 170 170 170 (400) پروژه ب
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IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 6-8

NPVپروژه ب NPVپروژه الف (ددرص)نرخ تنزیل 

280 100 0

81/202 30/77 5

88/138 49/58 10

35/85 75/42 15

08/40 44/29 20

25 25 86/21

47/1 08/18 25

0 65/17 21/25

74/31- 31/8 30

60- 0 90/34

52/60- 15/0- 35



IRRو نرخ بازده داخلی NPVرتبه بندی تعارضات بین خالص ارزش فعلی . 7-8

درحالیکهپروژهالف.درصددارد86/21خالصارزشفعلیباالتریبراینرخهایتنزیلدرمحدودهبینصفرتا(نقطهچین)پروژهب

3درصدیدرشکلشماره86/21نقطهتقاطع.درصددارد86/21خالصارزشفعلیباالتریدرمحدودهنرخهایتنزیلبیشتراز

کمترازنقطهتقاطع،پروژهبخالص.دارند(25مبلغ)منطبقبانرختنزیلیاستکهدرآنهردوپروژهخالصارزشفعلییکسانی

درصد10رخزمانیکهجریانهاینقدیبان.ارزشفعلیبیشتریداردوباالترازنقطهتقاطعپروژهالفخالصارزشفعلیبیشتریدارد

(.پروژهبکهپروژهبزرگتریاستوخالصارزشفعلیبیشتریداردمرجحاست)تنزیلمیشوند،انتخابکامالًواضحاست

لصارزشزمانیکهانتخاببیندوپروژهناسازگاراست،خالصارزشفعلیونرخبازدهداخلینتایجمتفاوتیارائهمیکنند،معیارخا

پولیخالصارزشفعلیمیزانسود،افزایشثروتویامقدارواحد.دالیلبسیارخوبیبرایاینترجیحوجوددارد.فعلیمرجحاست

ازدهنرخب.درمعیارخالصارزشفعلیازنظراقتصادیواقعبینانهتراست«سرمایهگذاریمجدد»فرض.بهدستآمدهرانشانمیدهد

.تداخلیبهشمایکنرخبازدهمیدهداماایننرخبراییکسرمایهگذاریکوچکیاتنهابرایمدتزمانیکوتاهقابلاستفادهاس

یگربهعنوانیکنمونهعملی،زمانیکهشرکتیدادههایالزمبرایمحاسبهخالصارزشفعلیرادارد،محاسبهنرخبازدهداخلیود

.لیاستبنابراین،مناسبترینوصحیحترینمعیارازنظرتئوریخالصارزشفع.معیارهایبودجهبندیسرمایهایکاریبیهودهاست



مشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخلی. 1-9

عارفمیتواناینراباالگویجریاننقدینامت.است«نرخبازدهداخلیچندگانه»مشکلیدرموردمعیارنرخبازدهداخلیوجوددارد

(:1958برگرفتهازهیرشلیفر)بهصورتزیرنشانداد

بهمنظوردرک.IRR2=درصد200وIRR1=درصد100:مشخصاستکهدونرخبازدهداخلیوجودداردکهاینمعادلهرامساویمیسازد

.نشاندادهشدهاست4وشکلشماره11بهتر،نمودارخالصارزشفعلیرابرایاینسرمایهگذاریدرنظربگیریدکهدرجدول

IRR=درصد200وIRR=درصد100خالصارزشفعلیمشاهدهمینمایید،خالصارزشفعلیدرنرخهای4همانطورکهدرشکلشماره

درصدمثبتاستوبرای200تا100درصدمنفیبودهوبین100خالصارزشفعلیبراینرخهایتنزیلکمتراز.برابرباصفراست

.درصداستارزشفعلیخالصحداکثراست140زمانیکهنرختنزیل.درصدمنفیاست200نرخهایبیشاز

−𝟏, 𝟎𝟎𝟎 +
𝟓, 𝟎𝟎𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟏 +
−𝟔, 𝟎𝟎𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟐 = 𝟎

زمان210

جریان نقدی(1.000)5.000(6.000)



یمشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخل. 3-9

خالص ارزش فعلی (درصد)نرخ تنزیل 

2000- 0

840- 25

33/333- 50

04/102- 75

0 100

04/37 125

67/41 140

40 150

79/24 175

0 200

59/29- 225

22/61- 250

125- 300

19/185- 350

240- 400

33/333- 500

04/595- 1.000

51/775- 2.000

95/844- 3.000

62/881- 4.000

08/951- 10.000

50/999- 1.000.000

ـ نمودار خالص ارزش فعلی 11جدول 

نمونه نرخ بازده داخلی چندگانهبرای 



یمشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخل. 4-9



یمشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخل. 2-9

ننقدیباالگویجریا«مشکلفقداننرخبازدهداخلی».همچنینممکناستیکپروژهسرمایهگذارینرخبازدهداخلینداشتهباشد

(:1958برگرفتهازهیرشلیفر)زیررخمیدهد

وژهآیااینبدانمعنیاستکهاینپر.برایاینجریانهاینقدی،هیچنرختنزیلیوجودنداردکهخالصارزشفعلیراصفرکند

5وشکلشماره12همانطورکهجدول.سرمایهگذارینادرستیبودهاست؟دراینمورد،پروژهحقیقتاًیکسرمایهگذاریدرستیاست

67/66براینرختنزیل10کمترینمیزانخالصارزشفعلیاز.نشانمیدهند،خالصارزشفعلیدرتمامینرخهایتنزیلمثبتاست

.درنهایت،نرخبازدهداخلیوجودندارد.درصدرخمیدهدوخالصارزشفعلیبیشترازصفراست

𝟏𝟎𝟎 +
−𝟑𝟎𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟏 +
𝟐𝟓𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟐 = 𝟎



یمشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخل. 4-9

خالص ارزش فعلی (درصد)نرخ تنزیل 

50 0

20 25

11/11 50

10 67/66

20/10 75

50/12 100

05/16 125

20 150

97/23 175

78/27 20

36/31 225

69/34 250

78/37 275

63/40 300

25/43 325

68/45 350

92/47 375

50 400



یمشکل نرخ بازده داخلی چندگانه و مشکل نداشتن نرخ بازده داخل. 6-9

قدیجریانهاینقدیمنفیبهدنبالجریانهاین)برایپروژههایمعمولوسنتیکهدارایسرمایهگذاریاولیهوپسازآنجریانهایورودیهستند

داخلیبااینحال،برایپروژههایغیرمعمولوغیرسنتی،همانندمثالباال،مسئلهنرخبازده.،مشکلنرخبازدهداخلیچندگانهرخنمیدهد(مثبت

پاسخهایواقعیبیشترینسبتبهتعدادام nدرجهبااینکهمعادله.اماستnمعادلهنرخبازدهداخلیاساساًیکمعادلهدرجه.چندگانهرخمیدهد

خبرایمثال،پروژهایبادوتغییرعالمتوجهتمیتواندصفر،یکیادونر.تاپاسخداشتهباشدnتغییراتعالئمجریانهاینقدینداردمیتواند

نیاستکهشماداشتندوتغییرعالمتبدینمعنینیستکهشماچندیننرخبازدهداخلیخواهیدداشتبلکهاینبدانمع.بازدهداخلیداشتهباشد

گرانتحلیل.خوشبختانه،بیشترپروژههایبودجهبندیسرمایهایتنهاداراییکنرخبازدهداخلیهستند.ممکناستنرخبازدهداخلیداشتهباشید

.توجهنمایند-کهمیتواندمشکلنرخبازدهداخلیچندگانهرابهوجودبیاورند-میبایستبهالگویجریاناتنقدی



عمومیت و استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای. 10

معموالًشرکتهامتوجهسودمندیاینمعیارهای.سودمندیبسیاریازابزارهایتحلیلهمیشهبستگیبهکاربردهایویژهدارد
صورتگرفته(2004)وبرونندجونگوکودیجک(2001)دونظرسنجیاخیرکهتوسطگراهاموهاروی.بودجهبندیسرمایهایمیشوند

میانگینپاسخمدیراندرپنجکشوربهزیرجدول.گزارشیازفراوانیاستفادهآنهاتوسطایاالتمتحدهوشرکتهایاروپاییمیدهد
هرچندوقتیکبارشرکتشماازتکنیکهایزیربرایتصمیمدربارهپروژهیاروشهایفراگیریاستفاده»:اینسؤالکهاست

.«مینماید؟
فرانسه آلمان هلند انگلستان ایاالت متحده

27/2 15/2 36/2 31/2 09/3 *نرخ بازده داخلی

86/1 26/2 76/2 32/2 08/3 *خالص ارزش فعلی

46/2 29/2 53/2 77/2 53/2 *دوره بازگشت سرمایه

73/0 61/1 98/1 35/1 13/2 پایین ترین نرخ بازده

79/0 65/1 84/1 21/2 31/2 تجزیه وتحلیل حساسیت

7/1 25/1 61/1 81/1 89/1 روش های متعدد درآمد

87/0 59/1 25/1 49/1 56/1 *دهدوره بازگشت سرمایه تنزیل ش

2/2 24/2 49/1 65/1 47/1 واقعی های رویکرد گزینه

11/1 63/1 4/1 79/1 31/1 *نرخ بازده حسابداری

68/1 45/1 51/0 85/0 95/0 ارزش در معرض خطر

11/1 78/0 78/0 78/0 85/0 ارزش فعلی تعیین شده

64/1 04/1 78/0 1 85/0 *شاخص سودآوری
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(1)36خالصه فصل 

بودجهبندیسرمایهایروندیاستکهشرکتهابرایتصمیمگیریدرزمینهپروژههایسرمایهای
ددراینفصلبهاصولموجو(.پروژههاییباطولعمریکسالیابیشتر)مورداستفادهقرارمیدهند

.مدلبودجهبندیسرمایهای،جریانهاینقدیورودیوچندینبسطازمدلاصلیمیپردازد

تبودجهبندیسرمایهایزیربنایبیشترسرمایهگذاریهایحیاتیبرایبسیاریازشرکتهاس•
اصولبودجهبندیسرمایهایبرایسایرتصمیمات(.سرمایهگذاریدرداراییهایبلندمدت)

.سرمایهگذاریوتأمینمالیوارزیابیاوراقبهادارومدیریتسبدسهاماستفادهمیشود

:مراحلمعمولفرآیندبودجهبندیسرمایهایعبارتنداز•

تولیدایده،

ارزیابیپیشنهادهایپروژه،

برنامهریزیبودجهسرمایهای،

.نظارتوحسابرسی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



(2)36خالصه فصل 

:خالصارزشفعلیبرابراستباارزشفعلیهمهجریانهاینقدیپسازکسرمالیاتیا•

𝐍𝐏𝐕 =

𝐭=𝟎

𝐧
𝐂𝐅𝐭
𝟏 + 𝐫 𝐭

:پروژههایبودجهبندیسرمایهایمیتوانندبدینصورتدستهبندیشوند•

جایگزینی،

توسعهای،

محصوالتوخدماتجدید،

.الزاماتقانونی،ایمنیوزیستمحیطی

ینهفرصتتنزیلشدهبانرخهز(پسازکسرمالیات)تصمیماتبودجهبندیسرمایهایبراساسجریانهاینقدیتفاضلی•

.شوندهزینههایمالینادیدهگرفتهمیشوندچونهزینهبدهیوهزینهسرمایهدرنرختنزیلآوردهمی.منابعمیباشند
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(3)36خالصه فصل 

بازگشتسرمایهبراساس.دورهبازگشتسرمایهشاملتعدادسالهایموردنیازبرایبرگشتسرمایهاصلیبهپروژهاست•
.جریانهاینقدیاست

سرمایهدورهبازگشتسرمایهتنزیلشدهشاملتعدادسالهایکهجریاناتنقدیتنزیلشدهتجمعییکپروژهزمانمیبردتاب•
.اصلیبازیافتشود

:بهصورتزیراست(AAR)میانگیننرخبازدهحسابداری•

AAR =نرخ بازده حسابداری

Average net income =میانگین درآمد خالص

Average book value =میانگین ارزش دفتری سرمایه گذاری

𝐀𝐀𝐑 =
𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐧𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞

.نرخبازدهمدنظربرایسرمایهگذاریاست rلحاظشدهوCFtsسرمایهگذاریاولیه،جریانهاینقدیمنفیمیباشندکهدر

رخبازدهاینمعادلهمیتواندبراین.بازدهداخلی،نرختنزیلیاستکهارزشفعلیتمامجریانهاینقدیآتیراصفرمیکندنرخ•
:داخلیازطریقفرمولزیربهدستآید



𝐭=𝟎

𝐧
𝐂𝐅𝐭

𝟏 + 𝐈𝐑𝐑 𝐭 = 𝟎

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com
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(4)36خالصه فصل 
:شاخصسودآوری؛عبارتاستازارزشفعلیجریانهاینقدیآتیپروژهتقسیمبرسرمایهگذاریاولیه•

:تصمیمگیریبودجهبندیسرمایهایقوانین•

صفر<زمانیکهخالصارزشفعلی

r<نرخبازدهداخلی

1<یاشاخصسودآوری

هیچقاعدهایبرایتصمیمگیریدرخصوصروشهایدورهبازگشتسرمایه،دورهبازگشت.باشد،سرمایهگذاریصورتمیپذیرد

.سرمایهتنزیلشدهونرخبازدهحسابداریوجودنداردزیراغالباًآنهامعیارهایارزیابیدرستینیستند

𝐏𝐈 =
𝐏𝐕 𝐨𝐟 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐡 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐬

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
= 𝟏 +

𝐍𝐏𝐕

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭

PI =شاخص سودآوری

PV of future cash flows =ارزش فعلی جریان های نقدی آتی

NPV =خالص ارزش فعلی

Initial investment =سرمایه گذاری اولیه
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(5)36خالصه فصل 

.نمودارخالصارزشفعلیخالصارزشفعلیپروژهرابهعنوانتابعیازنرخهایتنزیلمختلفنشانمیدهد•

NPVمتفاوتاستانتخابپروژهمیبایدبهروشIRRو NPVدرخصوصپروژههایناسازگارکهنتایجرتبهبندیآنهادرروشهای•

.صورتپذیردوبهلحاظاقتصادیروشخالصارزشفعلیصحیحاست

رفوجودمیتوانندبراییکپروژهباجریانهاینقدینامتعا«فاقدنرخبازدهداخلیبودن»و«نرخبازدهداخلیچندگانه»مشکالت•

(.جریانهاینقدیکهعالمتشانبیشترازیکباردرطولعمرپروژهتغییرمیکند)داشتهباشند

دباپروژههاییکهدارایخالصارزشفعلیمثبتهستندبهلحاظتئوریارزششرکتراباالمیبرندوارزشسهامیآنهامیتوان•

.شودروشمعروفخالصارزشفعلیبهعنوانیکروشارزیابیتوضیحداده
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هزینه سرمایه 37فصل 
ریتهزینهسرمایهجزءبسیارمهمیدرتصمیمگیریسرمایهگذاریتوسطمدی

درصورتیکهیک.شرکتوارزشگذاریشرکتتوسطسرمایهگذاراناست
رمایهشرکتبررویپروژهایسرمایهگذارینمایدکهبازدهیبیشترازهزینهس
یبرداشتهباشد،شرکتایجادارزشنمودهاستوبرعکسدرصورتیکهشرکت
یهرویپروژهایسرمایهگذارینمایدکهبازدهکمترینسبتبههزینهسرما

داشتهباشد،شرکتحقیقتاًارزششراتباهساختهاست
باتوجهبهآنچهاشارهشد،.برآوردهزینهسرمایهامریچالشبرانگیزاست

دستیابیبه.هزینهسرمایهقابلمشاهدهنیستاماترجیحاًبایدبرآوردشود
چالشدیگر.برآوردهزینهسرمایهنیازمندبکارگیریفرضیههاوبرآوردهاست

ایناستکههزینهسرمایهایکهبهطورمناسببرایسرمایهگذاریهایخاص
هرچه.مورداستفادهقرارمیگیردبهویژگیهایآنسرمایهگذاریبستگیدارد

جریانهاینقدیسرمایهگذاریمخاطرهآمیزترباشند،هزینهسرمایهنیزبیشتر
درحقیقت،یکشرکتبایدهزینههایسرمایهاختصاصیپروژهرا.خواهدبود

بااینحال،آنچهاغلبانجاممیشودبرآوردهزینهسرمایهکلی.برآوردنماید
برایشرکتاستسپساینهزینهسرمایهکلی،متناسبباریسکپروژه،برای

.انعکاسریسکآن،بهصورتکمتریابیشترتعدیلمیگردد
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هزینه سرمایه
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هزینهسرمایه

1/2

برانبرایج(صاحبانیادارندگاناوراققرضه)هزینهسرمایه،نرخبازدهیاستکهتأمینکنندهسرمایه

راهدیگردرنظرگرفتنهزینهسرمایه،هزینهفرصتوجوهنقدبرای.سهمخودازسرمایهنیازدارند

رمایهگذاریتأمینکنندهبالقوهسرمایهبهصورتداوطلبانهدریکشرکتس:تأمینکنندگانسرمایهاست

ذاریدرنمیکندمگراینکهبازدهآنپروژهبهاندازهیابیشترازآنچهباشدکهویمیتواندباسرمایهگ

.پروژهایدیگرباریسکیکسانبهدستآورد

یویکشرکتبهطورمعمولجایگزینهاییبرایافزایشسرمایهداردازجملهحقوقصاحبانسهام،بده

هرمنبع.ابزارهاییکهویژگیهایبدهیوحقوقصاحبانسهامرابهصورتمشترکدارامیباشند

ناستکهممک(نرخبازدهموردنیاز)انتخابیجزئیازتأمینمالیشرکتبهحسابمیآیدوهزینهایدارد

بهایندلیلکهماهزینهسرمایهرادرارزیابیفرصتهای.جزئیازهزینهسرمایهنامیدهشود

شهزینههاییکهبرایافزای)سرمایهگذاریمورداستفادهقرارمیدهیم،باهزینهنهاییسروکارداریم

-تحلیلبنابراین،هزینهسرمایهایکه(.وجوهنقداضافیبرایپروژهسرمایهگذاریبالقوهصرفخواهدشد

.گرسرمایهگذاریمدنظردارد،هزینهنهاییسرمایهاست
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کهزینهسرمایهیکشرکتنرخبازدهموردنیازیاستکهسرمایهگذارانبرایسرمایهگذاریباریس

ینهمعمولترینروشبرایبرآوردنرخبازدهموردنیازمحاسبههز.متوسطیکشرکتدرخواستمیکند

ینوزنیمیانگینوزنیبهعنوانمیانگ.نهاییهرمنبعسرمایهومحاسبهمیانگینوزنیاینهزینههاست

(MCC)نامیدهمیشودومیانگینوزنیسرمایهبهعنوانهزینهنهاییسرمایه(WACC)هزینهسرمایه

وزنهایاین.شناختهمیشودزیرااینهزینهایاستکهشرکتبرایسرمایهاضافیمتحملمیشود

هگذاریمیانگینوزنینسبتهاییازمنابعمختلفسرمایهاستکهشرکتبرایحمایتازبرنامهسرمای

:استبنابراین،میانگینموزونهزینهسرمایهدرکلیترینحالتبدینصورت.مورداستفادهقرارمیدهد

هزینهسرمایه

2/2

(1)𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒘𝒅𝒓𝒅 𝟏 − 𝒕 + 𝒘𝒑𝒓𝒑 +𝒘𝒆𝒓𝒆

Wd=نسبتبدهیدرساختارسرمایهکهشرکتدرزمانافزایشسرمایهدارد؛
rd=هزینهنهاییبدهیقبلازکسرمالیات؛
t=نرخمالیاتنهاییشرکت؛

Wp=نسبتسهامممتازدرساختارسرمایهزمانیکهافزایشسرمایهجدیدیرخمیدهد؛
rp=هزینهنهاییسهامممتاز؛

We=نسبتحقوقصاحبانسهامدرساختارسرمایهکهشرکتدرزمانافزایشسرمایه
استفادهمیکند؛

re=؛هزینهنهاییحقوقصاحبانسهام



بدربسیاریازکشورها،هزینهبهرهبدهینوعیسپرمالیاتیجهتمحاسبهدرآمدمشمولمالیاتبهحسا

پربرایاستفادهازمعافیتهایمالیاتیناشیازهزینهبهره،هزینهقبلازکسرمالیاتبرایاینس.میآید

.منجربهبرآوردهزینهبدهیپسازکسرمالیاتمیشود(t-1)درrdضرب.مالیاتیتعدیلمیشود

ملیکبدهیشا.هزینهسرمایهسهامعادیبسیارچالشبرانگیزترازبرآوردهزینهسرمایهبدهیاستبرآورد

امیسودسهاممستلزمهیچالز.الزامقانونیمشخصبرایپرداختسودوبازپرداختاصلدراستقراضاست

ودبرآوردهزینهسرمایهسهامممتازبسیارآسانترازمحاسبههزینهسرمایهسهامعادیاستزیراس.نیست

سهامممتازثابتوازپیشتعیینشدهاستاماارزیابیوبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهامبسیار

ودروشاولازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهاستفادهمیکندوروشدوممدلتنزیلس.چالشبرانگیزاست

میشوداینکهازچهروشیاستفاده.تقسیمیرابررسیمیکندکهبراساسجریانهاینقدیتنزیلشدهاست

قوقاهمیتیندارد،نیازیبهتعدیلهزینهحقوقصاحبانسهامبرایمالیاتوجودنداردچونپرداختیهابهح

.صاحبانسهام،بهشکلسودتقسیمییابازدهسرمایه،برایشرکتمعافازمالیاتنیستند 1/1
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هراماوزنهایمورداستفادهچگونهتعیینمیشوند؟درایدهآلترینحالتممکن،میبایستازنسبت
ساختاردرصورتیکهتصورکنیمیکشرکت.منبعسرمایهکهدرپروژهیاشرکتوجوددارد،استفادهکرد

دهسرمایههدفداردوسرمایهرامتناسببااینهدفافزایشدهیم،بایدازساختارسرمایههدفاستفا
.نماییم

نداردگربهطورمعمولازساختارسرمایههدفاطالعیبااینحالیکفردخارجازشرکتنظیریکتحلیل
.ومیبایستآنرابااستفادهازیکیازروشهایزیربرآوردنماید

ففرضکنیدساختارسرمایهفعلیشرکت،وزنارزشبازاربرایهرجزء،معرفساختارسرمایههد1.
.شرکتاست

روندهایساختارسرمایهشرکتیانظرمدیریتشرکتدرخصوصسیاستهایساختارسرمایه2.
.بهمنظوراشارهبهساختارسرمایههدفموردبررسیقراردهید

میانگینساختارسرمایهشرکتهایرقیبوقابلمقایسهرابهعنوانساختارسرمایههدف3.
.مورداستفادهقراردهید

بهعنوانپایهاستفاده1درصورتیکهساختارسرمایههدفشرکتمشخصنباشدممکناستازروش
،ازمیانگینحسابیوغیرموزونهمانطورکهاغلب3توجهداشتهباشیدکهدربهکارگیریروش.نماییم

تکهجایگزینیبرایمحاسبه،میانگینموزوناس.مواردبرایسهولتانجاممیشود،استفادهمیکنیم
.وزنبیشتریرابهشرکتهایبزرگترمیدهد
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کاربردهزینهسرمایهبرایبودجهبندیسرمایهایوارزشگذاریاوراقبهادار
ممکناستباافزایشسرمایهاضافیافزایشپیداکنددرحالیکه(MCC)هزینهنهاییسرمایهشرکت

دابازدهفرصتهایسرمایهگذارییکشرکتبهطورکلیباسرمایهگذاریهایاضافیشرکتکاهشپی
نشاندادهشدهاستکهبرنامهزیراینارتباطدرشکل(IOS)میکندکهدربرنامهفرصتسرمایهگذاری

دهنشاندادههزینهنهاییسرمایهباشیبباالروندهدربرابربرنامهفرصتسرمایهگذاریباشیبپایینرون
ایهدرمفهومتصمیمگیریسرمایهگذاریشرکت،بودجهسرمایهبهینهشاملمقداریازسرم.شدهاست

.اریاستافزایشیافتهاستکهسرمایهگذاریشدهوهزینهنهاییسرمایهبرابربابازدهنهاییسرمایهگذ
تبهعبارتدیگر،بودجهسرمایهبهینهزمانیصورتمیگیردکههزینهنهاییسرمایهبابرنامهفرص

.دیدهمیشودمتقاطعگردد1سرمایهگذاریهمانطورکهدرشکلشماره

1/3
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تناسببامیانگینموزونهزینهسرمایهیاهزینهنهاییسرمایهمرتبطبامتوسطریسکشرکتاستکهم

فعلیریسکپروژهموردنظرتعدیلشدهاستودرتصمیمگیریبودجهبندیسرمایهبراساسخالصارزش

(NPV)آنشرکتنقشدارد.NPVیاخالصارزشفعلیتمامیجریانهاینقدیپروژهدربودجهبندی

ژهخالصارزشفعلیهمانتفاوتبینارزشفعلیجریانهاینقدیورودیپرو.سرمایهرابهخاطرآورید

زهمانکهباهزینهفرصتسرمایهتنزیلشدهاستوارزشفعلیجریانهاینقدیخروجیکهبااستفادها

:هزینهفرصتسرمایهتنزیلشده،میباشد

2/3

.درصورتیکهخالصارزشفعلیسرمایهگذاریمثبتباشد،شرکتمیبایستپروژهرااجراکند

دودرصورتیکهازمیانگینموزونهزینهسرمایهشرکتدرتنزیلجریاناتنقدیپروژهاستفادهشو

:میتوانفرضکردکهپروژه

مشابهبامتوسطریسکپروژههایشرکتداردوریسکی

.ساختارسرمایههدفثابتیدرطولعمرمفیدشدارد•

NPV=ارزشفعلیجریاناتنقدیخروجیـارزشفعلیجریاناتنقدیورودی
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ینموزوناینمفروضاتممکناستواقعییامناسبنباشندوایراداتبالقوهایبرایاستفادهازمیانگ

زبااینحال،روشهایجایگزیننی.هزینهسرمایهایشرکتدرارزشگذاریپروژهوجودداشتهباشد

.ایراداتیدارندورویکردمزبور،موردپذیرشقرارگرفتهاست

ادهازگر،دومینکاربرداصلیهزینهسرمایهنهاییدرارزشگذاریاوراقبهاداربااستفبرایتحلیل

هرکدامازچندمدلارزیابیجریاننقدیتنزیلشدهاستبراییکمدلارزشگذاریویژه،

جریانکه)درصورتیکهاینجریانهاینقدیجریانهاینقدیتأمینکنندگانسرمایهشرکتباشند

اده،تحلیلگربرایارزیابیازمیانگینموزونهزینهسرمایهاستف(نقدیآزادبرایشرکتاست

ریاندرصورتیکهاینجریانهاینقدیمؤکداًبهصاحبانشرکتمتعلقباشد،ازقبیلج.مینماید

هامگرازهزینهسرمایهحقوقصاحبانسنقدیآزادحقوقصاحبانسهامیاسودتقسیمی،تحلیل

.برایپیداکردنارزشفعلیاینجریانهااستفادهمینماید

3/3
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هزینه بدهی

هزینه منابع 
مختلف 
سرمایه

هزینه سهام ممتاز

هزینه حقوق صاحبان سهام عادی

روش بازده تا سررسید

رویکرد رتبه بندی بدهی

مسائل مربوط به برآورد هزینه بدهی

بدهی بانرخ ثابت
در برابر بدهی با

نرخ شناور

بدهی با 
ویژگی هایی 
مانند اختیار

بدهی رتبه بندی نشده

(اجاره)لیزینگ 

روش مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

مدل تنزیل سود تقسیمی

بازده اوراق قرضه به عالوه صرف ریسک
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مسائل مربوط به 
برآورد هزینه بدهی

رویکرد رتبه بندی 
بدهی

روش بازده تا 
سررسید

وشدراینقسمتدور.هزینهبدهیدرواقعهزینهمالیشرکتدرزمانانتشاراوراققرضهیادریافتوامبانکیاستهزینه بدهی

.روشبازدهتاسررسیدوروشرتبهبندیبدهی:بررسیمیشود(rd)برآوردهزینهبدهیپیشازکسرمالیات
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روش بازده تا 
سررسید

درواقعبازدهسالیانهایاستکهسرمایهگذارازخریدو(YTM)بازدهتاسررسید

،rdهبهعبارتدیگر،بازدهیک.نگهداریاوراققرضهتازمانسررسیدبهدستمیآورد

ارزشفعلیپرداختهایوعدهدادهشدهاوراققرضهراباقیمتبازارآنیکسان

.میسازد

دراین)اینمعادلهارزشگذاریفرضمیکند،اوراققرضههرششماهیکبارسودپرداختمینمایندومتوسطهرجریاننقدی
𝒓𝒅مجدداًبانرخ(موردسودقبلازسررسید

𝟐
محاسبههزینهبدهیپسازکسرمالیاترانشان4مثال.سرمایهگذاریمیشود

.میدهد

(2)𝑷𝟎 =
𝑷𝑴𝑻𝟏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

+⋯+
𝑷𝑴𝑻𝒏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏 +
𝑭𝑽

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏 = 

𝒕=𝟏

𝒏
𝑷𝑴𝑻𝟏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒕 +
𝑭𝑽

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏

P0 =قیمتفعلیاوراققرضهدربازار
PMTt=سودپرداختیدربازدهزمانیt

n=تعداددورههایباقیماندهتاسررسید
FV=ارزشاوراققرضهدرسررسید
rd=(سالیانه)نرخبازده

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



رویکرد رتبه بندی 
بدهی

میتواندزمانیکهقیمتفعلیبازاربرایبدهیشرکتقابلاتکانباشد،رویکردرتبهبندیبدهی

رتبهبندیبراساسروش.برایبرآوردهزینهبدهیپیشازکسرمالیاتمورداستفادهقرارگیرد

شدهبدهیشرکت،هزینهبدهیپیشازکسرمالیاترابااستفادهازبازدهاوراققرضهرتبهبندی

.قابلمقایسهباسررسیدهاییکهبهسررسیدبدهیهایشرکتنزدیکاست،مقایسهمینماییم

عوامل.هشوددرزماناستفادهازاینروشبایدرتبهبندیبدهیازجملهرتبهبندیبدهیمنتشرشدهورتبهبندیناشردرنظرگرفت

رشدهتوسطشرکتبنابراینبایدبهنوعبدهیمنتش.دیگرینظیراولویتبدهیواوراقبهادارنیزبررتبهبندیوبازدهتأثیرگذاراست

اسروشرتبهبندیبدهینمونهسادهایازقیمتگذاریبراس.درتعیینرتبهبندیبدهیقابلمقایسهوبازدهیآن،دقتنمود

تهارزشگذاریمرتبطباویژگیهااستکهدربازارهایاوراققرضهبهعنوانارزیابیقیمتگذارییاماتریسقیمتگذاریشناخ

.میشود
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مسائل مربوط به 
برآورد هزینه بدهی

شناوربدهیبانرخثابتدربرابربدهیبانرخ

میتوانبازدهبازار.تاکنونفرضشدهبودبهرهمربوطبهبدهیدرهردورهمقدارثابتیاست

کسرموجودشرکتیابازدهبازاربدهیباریسکمشابهرادربرآوردهزینهبدهیپیشازبدهی

راساسبااینحال،شرکتممکناستبدهیبانرخشناورمنتشرنمایدکهدرآننرخسودبهصورتدورهایوب.مالیاتمشاهدهکرد

.شاخصتعیینشدهنظیرنرخبهرهاصلییاالیبورتعدیلمیشود

ههایآتیبرآوردهزینهاوراقبانرخشناوردشواراستزیراهزینهایننوعسرمایهدردرازمدتنهتنهابهبازدههایفعلیبلکهبهبازد

ینهبهچنینگرمیبایستازساختارفعلینرخهایبهرهوتئوریساختاربلندمدتبرایاختصاصمیانگینهزتحلیل.بستگیدارد

.ابزاریاستفادهنماید
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مسائل مربوط به 
برآورد هزینه بدهی اختیاربدهیباویژگیهاییمانند

،گرهزینهبدهیرازمانیکهشرکتازبدهیباویژگیهایاختیاریکتحلیلچگونه

،مانندبازخرید،تبدیلیااختیارفروش،استفادهمیکندراتعیینکند؟بهطورواضح

برایمثال،اوراققرضهقابلبازخریدبازده.اختیاراتبرارزشبدهیتأثیرمیگذارند

میخواهندنسبتبهاوراققرضهغیرقابلبازخریدداردزیراصاحباناوراققرضهبیشتری

اوراقبهبهطورمشابه،اوراقبااختیارفروشکهبهسرمایهگذارانحقفروش.ریسکبازخریدمرتبطبااوراققرضهراجبراننمایند

.ناشردرقیمتیکهازقبلمشخصشدهاست،میدهددرکاهشبازدهاوراققرضهنسبتبهاوراققرضهمشابهمؤثراست

آیندهشرکتگرآنرانشانهایازبدهیقابلانتشاردراگرشرکتیبدهیمشخصیباویژگیهاییماننداختیارداشتهباشدوتحلیل

.بداند؛ممکناستبهسادگیازبازدهتاسررسیدچنینبدهیدربرآوردهزینهبدهیاستفادهمیکند

اندارزشگرمعتقدباشدکهشرکتویژگیهایاختیارمانندیرابهاینبدهیدرآیندهمیافزایدیاازآنمیکاهد،میتواگرتحلیل

دیالتیفناوریانجامچنینتع.بازاررابراساسبازدهتاسررسیدیکهارزشاینکاهشیاافزایشرامنعکسمیسازد،تعدیلکند

.یکموضوعپیشرفتهاستکهخارجازمحدودهاینفصلاست
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مسائل مربوط به 
برآورد هزینه بدهی

نشدهبدهیرتبهبندی

،شرکتیهیچبدهیمعوقینداشتهباشدیااگربازدهبدهیهایموجودشرکتدردسترسنباشداگر

موردممکناستدراین.ممکناستهمیشهقادربهاستفادهازبازدهاوراققرضهبارتبهمشابهنباشدگرتحلیل

رکتبراساسمحققینروشهاییرابرایتخمینرتبهبدهیهایترکیبیشبااینکه.شرکتاوراققرضهرتبهبندیشدهنداشتهباشد

ضهنسبتهایمالیارائهمیدهند،امااینروشهادقیقنیستندزیرارتبهبدهینهتنهانسبتهایمالیبلکهاطالعاتاوراققر

.منتشرشدهرانیزدربرداردوناشردرایننسبتهایمالیدرنظرگرفتهنشدهاست
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مسائل مربوط به 
برآورد هزینه بدهی

(اجاره)لیزینگ

سرمایهایگرچهتنهااجاره.یکتعهدقراردادیاستکهمیتواندجایگزینانواعقرضشود(اجاره)لیزینگ

نوانمنبعاگرشرکتازلیزینگبهع.بدهیدرترازنامهثبتمیگرددامااجارهدردونوععملیاتیوسرمایهایمیتواندباشدبهعنوان

هاستقراضهزینهایننوعاستقراضشبیهب.سرمایهاستفادهنماید،هزینهاینلیزینگمیبایستدرهزینهسرمایهگنجاندهشود

.بلندمدتشرکتاست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



متعهدهزینهایاستکهیکشرکتدرزمانانتشارسهامممتازهزینهسهامممتاز

درموردسهام.بهدارندگانایننوعازسهامبهعنوانسودسهامممتازپرداختنمایدتامیشود

سهام)داردممتازغیرقابلبازخریدیکهنرخسودثابتیدارندوتاریخسررسیدینغیرقابلانتقال،سهام

:میتوانازفرمولزیربرایارزشگذاریاستفادهکرد(نرخثابتممتازمادامالعمربا

هزینه سهام 
ممتاز

𝑷𝒑 =
𝑫𝒑

𝒓𝒑

Pp =قیمتفعلیبازارسهامممتازبهازایهرسهم
Dp=سودسهامممتازبهازایهرسهم
rp=هزینهسهامممتاز

همیتواناینمعادلهرامجدداًتنظیمنمودتاهزینهسهامممتازرامحاسب
𝒓𝒑(3):کرد =

𝑫𝒑

𝑷𝒑
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.بنابراین،هزینهسهامممتازشاملسودسهامممتازتقسیمبرقیمتفعلیبازارسهامممتازاست

؛بنابراینسپرمالیاتیوجودندارد.بهرهبدهی،سودسهامممتازمعافازمالیاتنیستبرخالف

.ایناساسهزینهبراساسنرخمالیاتتعدیلنمیشودبر

تیاراینویژگیهاشاملاخ.سهامممتازممکناستتعدادیویژگیداشتهباشدکهبربازدهوهزینهسهامممتازتأثیرمیگذارد

.ادیاستبازخرید،سهامباسودتجمعی،سهامباسودمشارکتی،سهامباسودتعدیلشدهبانرختعدیلیاقابلتبدیلبهسهامع

.کنیمزمانیکهبازدهبراساسبازدههایفعلیسهامممتازشرکتتخمینزدهمیشود،بایداثراتاینویژگیهارابربازدهتعدیل

ممتازغیربرایمثال،گرشرکتیسهامممتازقابلتبدیلوقابلبازخریدداشتهباشد،همچنانانتظارمیرودکهشرکتتنهاسهام

ابلبازخریدقائلتبدیلوغیرقابلبازخریدرادرآیندهمنتشرنمایدلذابایدازبازدههایفعلیسهامممتازغیرقابلتبدیلوغیرق

.شرکتاستفادهنماییموبازدهحقوقصاحبانسهامممتازرابااستفادهازروشهایدیگربرآوردنماییم

هزینه سهام 
ممتاز
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هزینه حقوق صاحبان سهام عادی

مدل تنزیل سود 
تقسیمی

بازده اوراق قرضه به 
عالوه صرف ریسک

روش مدل قیمت 
گذاری دارایی 

سرمایه
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،کهمعموالًهزینهحقوقصاحبانسهامنامیدهمیشود(re)هزینهحقوقصاحبانسهامعادی

صاحبانتواندحقوقیکشرکتمی.بازدهموردنیازتوسطصاحبانسهامعادیشرکتاستنرخ

جدیدیاازطریقانتشارسهام(سودانباشته)عادیراازطریقسرمایهگذاریمجددسودسهام

.افزایشدهد

غوچههمانگونهکهپیشتراشارهشد،برآوردهزینهحقوقصاحبانسهامبهدلیلمتغیربودنجریانهاینقدیآتیچهازنظرمبل

روشهایمتداولمورداستفادهبرایبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهامشاملمدل.ازنظرزمانبندی،امریچالشبرانگیزاست

.قیمتگذاریداراییسرمایه،مدلتنزیلسودسهاموبازدهاوراققرضهبهعالوهصرفریسکاست

هزینه حقوق 
صاحبان سهام عادی
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استفادهدرروشقیمتگذاریداراییسرمایه،ماازروابطاولیهمدلقیمتگذاریداراییسرمایه

صرفوRF،مجموعنرخبازدهبدونریسکE(Ri)بازدهموردانتظارسهام،:کهپارامترهایآنمینماییم

𝜷𝒊بازار،ریسک 𝑹𝑴 − 𝑹𝑭میباشد.

روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

شاخصمتداولنرخبازدهبدونریسکابزاربدهی.داراییبدونریسکدراینجابهصورتداراییکهریسکنکولندارد،تعریفمیشود

بهطورکلی،انتخابنرخبدونریسکمناسبمیبایستمتناسببامدتزمانجریانهاینقدیطراحیشده،.دولتیبدوننکولاست

.اگرپروژهایباطولعمرمفیدبرآوردیدهسالهوجودداشتهباشد؛استفادهازنرخبازدهاوراقخزانهدهسالهمعقولخواهدبود.باشد

(4)𝑬 𝑹𝒊 = 𝑹𝑭 + 𝜷𝒊 𝑬 𝑹𝑴 − 𝑹𝑭

:که
𝛽𝑖=حساسیتبازدهسهامiبهتغییراتبازدهبازار

𝐸 𝑅𝑀=بازدهموردانتظاربازار
𝐸 𝑅𝑀 − 𝑅𝐹=بازارصرفریسکموردانتظار
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𝑬صرفریسکموردانتظاربازاریا 𝑹𝑴 − 𝑹𝑭صرفریسکی

ریسککهسرمایهگذارانبرایسرمایهگذاریدرسبدسهامبازارمتناسببانرخبدونستا

حقوقزمانیکهازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهبرایبرآوردهزینه.درخواستمینماید

.صاحبانسهاماستفادهمینماییم،درعملمعموالًبتایمرتبطباشاخصبازارسهامرابرآوردمینماییم

.است(ERP)دراینمورد،صرفریسکبازارمورداستفادهدرحقیقتصرفریسکحقوقصاحبانسهام

روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

(5)

𝐄 𝑹𝒊 = 𝑹𝑭 + 𝜷𝒊𝟏 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐬𝐤 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝟏

+𝜷𝒊𝟐 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐬𝐤 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝟐+…

+𝜷𝒊𝒋 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐬𝐤 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝒋

:که
βijحساسیتسهمiبهتغییراتعاملjام؛

j (صرفریسکعامل)صرفریسکموردانتظاربرایj؛ام

مدلچندعاملی
بیقمدلقیمتگذاریداراییسرمایه،مدلچندعاملیاستکهدرآنبرایتطجایگزین

طبهریسکهاییکهممکناستدرسبدسهامبازاردرنظرگرفتهنشدهباشدومربو

ریسکیکهدرازایمتحملشدنآنسرمایهگذارانمتقاضیجبران)سایرمنابع

ازجملهعواملاقتصادکالنوعواملخاصشرکتباشد،درنظرگرفت(خواهندبود

:بطورکلی.میشود
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

ایدهاصلیدرپسمدلچندعاملیایناستکهبتایمدلقیمتگذاریداراییسرمایه

استتمامریسکهارادربرنگیرد،خصوصاًدرمفهومجهانیکهشاملتورم،ممکن

.کسبوکار،نرخبهره،نرخمبادلهوریسکنکولاستچرخه

برراههایمتعددیبرایبرآوردصرفریسکحقوقصاحبانسهاموجودداردبااینکهتوافقکلی

سهامسهروشموردبحثشاملروشصرفریسکحقوقصاحبان.رویبهترینروشوجودندارد

.تاریخی،روشتنزیلسودتقسیمیوروشبررسیاست

روشصرفریسکحقوقصاحبانسهامرویکردیاستکهبراساساینفرضیهکهصرفریسکحقوقصاحبانسهام

اینروش.مشاهدهشدهدرطییکدورهبلندمدتشاخصخوبیبرایصرفریسکحقوقصاحبانسهامموردانتظاراست

ریسکنیازمندجمعآوریدادههایتاریخیبرایپیداکردنمتوسطنرخبازدهسبدسهامبازارکشورومتوسطنرخبازدهبدون

.درآنکشوراست
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

بازارهایدیمسون،مارشواستانتونیکارزیابیازصرفریسکحقوقصاحبانسهامدر

.انجامدادند2002تا1900کشورجهانازجملهایاالتمتحدهدرسالهای16واقعدر

متناسبمحققینمتوجهشدندکهصرفریسکسالیانهحقوقصاحبانسهامدرایاالتمتحدهاین

توجهداشتهباشیدکهمیانگین.است(میانگینحسابی)درصد2/7و(میانگینهندسی)درصد3/5بااوراققرضهخزانهآمریکا

عثابتبازدهدربافرضتوزی.حسابیبهدلیلنوساناتقابلتوجهنرخبازدهبازارونرخصرفریسکازمیانگینهندسیبزرگتراست

تأثیرطولزمان،میانگینحسابیبرآوردیبدونتورشازصرفریسکحقوقصاحبانسهامتکدورهایاست،امامیانگینهندسی

،برآوردهایتاریخیصرفریسکحقوقصاحبانسهامرا1درجدول.نرخرشددرطولدورههایچندگانهرابهترنشانمیدهد

.بازارتوسعهیافتهازمطالعهدیمسون،مارشاستانتوننشانمیدهد16برای
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

میانگین

(درصد)حسابی (درصد)هندسی  کشور

9/7 3/6 استرالیا

7/4 8/2 بلژیک

7/5 2/4 کانادا

1/3 8/1 دانمارک

7/6 6/4 فرانسه

6/9 3/6 آلمان

5/4 1/3 ایرلند

8 6/4 ایتالیا

10 9/5 ژاپن

4/6 4/4 هلند

1/7 4/5 آفریقای جنوبی

1/4 2/2 اسپانیا

1/7 9/4 سوئد

9/3 4/2 سوئیس

5/5 2/4 انگلستان

7/6 8/4 ایاالت متحده

4/5 3/4 جهانی
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

یکیازاینمحدودیتهاسطحریسک.صرفریسکچندینمحدودیتداردروش

محدودیتدیگر.سهاماستکهممکناستدرطولزمانتغییریابدشاخص

ویک.استکهممکناستدرطولزمانتغییرکندریسکگریزیسرمایهگذاران

.نسبتبهروشودورهتاریخیمورداستفادهحساسهستندبرآوردهادیگرایناستکهمحدودیت

تنزیلسودسهاممدل

ادهازروشدومبرایبرآوردصرفریسکحقوقصاحبانسهاممدلتنزیلسودسهامیاروشصرفریسکضمنیاستکهبااستف

،افتهبازارهایتوسعهیبرای(.بهعنوانمدلتنزیلسودسهامبارشدثابتشناختهشدهاست)مدلرشدگوردونانجامشدهاست

یسکراازصرفر.سودشرکتاغلببهطورمیانگین،حداقلبهصورتتقریبی،ازفرضیهمدلنرخرشدبلندمدتتبعیتمینماید

نتظار،دراینروشازروابطبینشاخصوسودتقسیمیموردا.طریقتحلیلچگونگیقیمتهایبازاردرشاخصاستخراجمیشود

.بافرضسودتقسیمیبارشدثابت،استفادهمیشود
𝑷𝟎 =

𝑫𝟏

𝒓𝒆 − 𝒈
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

سودهایتقسیمیموردانتظار D1ارزشبازارجاریشاخصبازارسهاماست،P0که

موردنرخرشدgنرخبازدهموردنیازبازاراستوreبعدیبررویشاخصاست،دورههای

:نرخبازدهموردنیازبازاربهصورتذیلاست.انتظارسودتقسیمیاست

انسهامصرفریسکحقوقصاحب.بنابراین،بازدهموردانتظاربازارشاملمجموعبازدهسودتقسیمیونرخرشدسودتقسیمیاست

.شاملتفاوتبینبازدهموردانتظاربازارسهامونرخبدونریسکاست

بازدهموردانتظاربازاربراساسمدلرشدگوردونبهصورت.درصداست2فرضکنیدبازدهموردانتظارسودتقسیمیبرشاخصسهام

:زیراست

(6)𝒓𝒆 =
𝑫𝟏

𝑷𝟎
+ 𝒈
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روش مدل قیمت 
گذاری دارایی سرمایه

درصد7درصدیبهصرفریسکحقوقصاحبانسهام3.8نرخبدونریسک

صاحباندیگربرآوردصرفریسکحقوقروش.دارددرصدیاشاره3.2=درصد3.8منهای

مینمایندازهیئتیازکارشناسانامورمالیبرایبرآوردهاسؤال:کامالًمستقیماستسهام

ازبرایمثال،مجموعهای.اینروشنظرسنجیاست.میانگینپاسخهارادرنظرمیگیرندو

بهعنوانسال2001سالآتیبادرنظرگرفتنسال30نظرسنجیهایایاالتمتحدهنشاندادکهصرفریسکحقوقصاحبانسهامدر

.درصدخواهدبود1/7بهعنوانسالپایه،1998درصدخواهدبودوبادرنظرگرفتسال7درصدتا5/5پایهاز

کتیازمانیکهصرفریسکحقوقصاحبانسهامتخمینزدهمیشودمیتوانباتعدیلآنبراساسریسکسیستماتیکویژهشر

رسیدنهمچنینریسکسیستماتیکویژهراازطریقضربصرفریسکبازاردربتابهمنظور.پروژه،اینتخمینرابهبودبخشید

هدربهصرفریسکپروژهیاشرکتتعدیلمینماییمونرخبدونریسکرانیزاضافهمینماییمتاهزینهحقوقصاحبانسرمای

.چهارچوبمدلقیمتگذاریداراییسرمایهتعیینشود

𝑬 𝑹𝒎 = 𝟓%+ 𝟐% = 𝟕%
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مدل تنزیل
سود تقسیمی

حقوقمیتوانمدلرشدگوردونرابهطورمستقیمبرایبهدستآوردنهزینه

میدهدبهمنظورمرور،بهطورکلیمدلتنزیلسودتقسیمینشان.سهاماستفادهکردصاحبان

:کهارزشذاتییکسهمبرابرباارزشفعلیسودهایتقسیمیموردانتظارآتیاست

بنابرایناگرتصورنماییمکه.رشدنمایدgبراساسفرمولرشدثابتگوردون،فرضمیکنیمکهسودتقسیمیموردانتظاربانرخثابت

𝑽𝟎میگذاردقیمتبرارزشذاتیتأثیر =𝑷𝟎میتوانیمارزشگذاریسهامرابهصورتزیربازنویسیکنیم،:

𝑽𝟎 =

𝒕=𝟏

∞
𝑫𝒕

𝟏 + 𝒓𝒆
𝒕
=

𝑫𝟏

𝟏 + 𝒓𝒆
𝟏
+

𝑫𝟐

𝟏 + 𝒓𝒆
𝟐
+⋯

:که
V0=ارزشذاتییکسهم
Dt=هسودتقسیمیدرپایاندورt
re=هزینهحقوقصاحبانسهام
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مدل تنزیل
سود تقسیمی

:کنیمبازنویسیباالرابازنویسیکردهوهزینهحقوقصاحبانسهاممعادلهسپس

لیقیمتفع.،نیازبهبرآوردسودتقسیمیدردورهبعدیونرخرشدثابتسودتقسیمیخواهیمداشتreبنابراین،بهمنظوربرآورد

ینیدرصورتیکهشرکتسیاستتقسیمسودثابتیداشتهباشد،قابلپیشب D1مشخصاستوسودتقسیمیدورهبعدی P0سهام،

𝑫𝟏نسبت.)خواهدبود

𝑷𝟎
.اینچالشنرخرشدرابرآوردمیکند(.ممکناستبازدهسالیانهسودتقسیمیپیشرونامیدهشود

𝑷𝟎 =
𝑫𝟏

𝒓𝒆 − 𝒈

𝒓𝒆 =
𝑫𝟏

𝑷𝟎
+ 𝒈
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مدل تنزیل
سود تقسیمی

رشداولینروشاستفادهازنرخ.حداقلدوروشبرایبرآوردنرخرشدوجوددارد

نرخروشدوماستفادهازارتباطبین.برایمنبعیافروشندهاستپیشبینیشده

بهدراینفصل،اغلب.سودتقسیمنشدهوبازدهحقوقصاحبانسهاماستنرخرشد،

طولمیتوانددراشارهداردکه(سود)شدهاستکهبهنرخرشدسودتقسیمیاشارهپایداررشدنرخ

انتشارسهامبدونتوجهبهبازدهحقوقصاحبانسهامپایداربودهوساختارسرمایهشرکترابازمانو

:ارائهشدهاست7اینرابطهدرمعادله.،باثباتحفظنمایدجدید

𝑫𝟏که

𝑬𝑷𝑺
𝟏عبارت.بازدهتاریخیحقوقصاحبانسهاماستROEنسبتپرداختسودتقسیمیثابتمفروضو −

𝑫𝟏

𝑬𝑷𝑺

.استنگهداشتسودهایشرکتنرخ

(7)𝒈 = 𝟏 −
𝑫𝟏

𝑬𝑷𝑺
× 𝑹𝑶𝑬
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بازده اوراق قرضه به
عالوه صرف ریسک

بازدهاوراققرضهبهعالوهصرفریسک

کههزینهسرمایهجریانهاینقدیپرریسکبیشترازمالیاستاساساصولاساسیدرتئوریبر

ریسکیکهوصرف(rd)،ماهزینهبدهیقبلازکسرمالیاتروشایندر.استنقدیکمریسکجریانهای

:اینبرآوردبهشرحذیلاست.بااوراققرضهآناستراجمعمیزنیممتناسبشرکتاضافیسهامبازدههمان

درحالدربهترینحالت،اینصرفریسکروبهجلو.صرفریسک،ریسکاضافیصاحبانسهامرادرمقایسهبابدهیجبرانمیکند

رفبااینحال،اغلباینص.حرکتاستومعرفریسکاضافیمرتبطباسهامشرکتدرمقایسهبااوراققرضهشرکتمشابهاست

صرفدربازارهایکشورهایتوسعهیافته،.ریسکرابااستفادهازفواصلتاریخیبینبازدههایاوراققرضهوسهامبرآوردمیکنند

.درصدقراردارد5تا3ریسکمتداولاضافهشدهدرمحدوده

(8)𝒓𝒆 = 𝒓𝒅 + 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦
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ژهبرآورد بتا وتعیین بتا پرو

مسائل مربوط به برآورد هزینه سرمایه

ریسک کشور

هنهایی سرمایبرنامه هزینه 

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟



تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

بتاراگرازمدلقیمتگذاریداراییهایسرمایهایبرایبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهاماستفادهکند،میبایستزمانیکهتحلیل

.برآوردبتاانتخابهایاچالشهایبسیاریرانشانمیدهد.برآوردنماید

Tدردوره(Rm)دربرابربازدههایبازار(Ri)یکروشمرسومدربرآوردبتایسهامشرکتاستفادهازمدلرگرسیونبازدهسهامشرکت

.است

محلتالقیبرآوردشدهاستوෝ𝒂جاییکه 𝒃 بااینحال،تخمینبتا.شیببرآوردیرگرسیوناستکههمانبتایتخمینزدهشدهاست

:برخیمسائلرامدنظرداشتهباشید.بهروشبرآوردودادههایمورداستفادهحساساست

(روزانه،هفتگییاماهیانه)دورهایازفواصلبازهدورهبرآورد

انتخابیکشاخصبازارمناسباستفادهازتکنیکهموارسازیانتخابیکشاخصبازارمناسب

𝑹𝒊𝒕 = ෝ𝒂 + 𝒃𝑹𝒎𝒕 𝒕 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑻
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

هبتایبرآوردشدهبهطولدورهبرآوردحساساست،بتامعموالًبراساسدادههایدوتانهسالتخمینزد:دورهبرآورد

یژهانتخابدورهبرآوردیکمصالحهایبیناطالعاتغنیبهدستآمدهدردورههایبرآوردطوالنیتروتغییراتو.میشود

اتوطوالنیبهطورکلی،دورههایبرآوردطوالنیتربرایشرکتهاییباتاریخعملیاتیباثب.شرکتدردورههایکوتاهتراست

دهانداستفادهشدهودورههایبرآوردکوتاهتربرایشرکتهاییکهمتحملتغییراتساختاریاساسیدرسالهایاخیرش

.یاتغییراتدراهرممالیوعملیاتی،مورداستفادهقرارمیگیرد(نظیرتجدیدساختار،اکتسابیاواگذاری)

فادهازمحققانخطایاستانداردکوچکتریرادربتایبرآوردشدهبااست(:روزانه،هفتگییاماهیانه)دورهایازفواصلبازه

.فواصلبازهکوچکترنظیربازههایروزانهمشاهدهکردهاند

.انتخابشاخصبازاربربرآوردبتاتأثیرمیگذارد:انتخابیکشاخصبازارمناسب
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

هیکتعدیلبرخیتحلیلگرانبتاهایتاریخیرابرایانعکاسگرایشبتاهابرایبرگشتب:ازتکنیکهموارسازیاستفاده

𝜷𝒊,𝒂𝒅𝒋بهعنوانمثال،عبارت.مینماید = 𝟎.𝟑𝟑𝟑 + 𝟎.𝟔𝟔𝟕𝜷𝒊بتاهایباالتروپایینترازیکرابهسمتیکتعدیل

.مینماید

بهسهامباسهامباارزشبازارکوچک،ریسکبیشترومتعاقباًبازدهبیشتریرانسبت:تعدیلسهامباارزشبازارکوچک

تهاییباایباتسون،کاپالنوپترسونبیانمیکنندکهبتایشرک.ارزشبازاربزرگدرطییکدورهطوالنیداشتهاست

.ارزشبازارکوچکبایدبهسمتباالتعدیلشوند
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

ردوعامله.استریسکمالیو(داراییهاریسک)ریسککسبوکاربتاییکشرکتیاپروژهتحتتأثیرمؤلفههایسیستماتیک

انریسککسبوکاریاپروژهکهریسکمرتبطباعدماطمین.برعدماطمینانجریانهاینقدیشرکتوپروژهاثرمیگذارند

سکری.نامیدهمیشودکهریسکمرتبطباساختارهزینهعملیاتیشرکتاستریسکعملیاتیوریسکفروشدرآمدهااست،

ریسکعملیاتیتحتتأثیر.فروشتحتتأثیرکششتقاضایمحصول،چرخهدرآمدهاوساختاررقابتدرصنعتقراردارد

دماطمینانهزینههایعملیاتیثابتبیشتردرمقایسهباهزینههایعملیاتیمتغیر،ع:هزینههایعملیاتیمتغیروثابتقراردارد

.بیشتریدردرآمدوجریانهاینقدعملیاتیبهدنبالخواهدداشت

هعدماطمیناندرآمدخالصوجریانهاینقدیخالصمرتبطبامصرفمنابعمالیشرکتهاییاستکهدارایهزینریسکمالی،

.نیزبیشتراست،ریسکمالی(نسبتبهمنابعمتغیر)هرچهمنابعمالیثابتسرمایهبیشترباشد.ثابتنظیربدهییااجارههستند

کیهمیکندبهعبارتدیگر،شرکتیکهشدیداًبرتأمینمنابعمالیحاصلازبدهیبهجایتأمینمالیازطریقحقوقصاحبانسهامت

.ریسکمالیبیشتریخواهدداشت

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

خالصیروشبازگربتارابرایشرکتیاپروژهایکهسهامیعامنیست؛برآوردمینماید؟یکروشمتداولاماچگونهیکتحلیل

ددراهرماستکهنیازمنداستفادهازبتایشرکتسهامیعاممشابهاستکهبایدبراساستفاوتهایموجو(رویکردهمرشتهای)

.مالی،تعدیلشود

یکردهمرو)"روشبازیخالص"گذاریاینمسئلهبهدلیلنام.یکشرکتمشابهشرکتیاستکهریسکعملیاتیمشابهیدارد

صنعتایناستکهیکیازآسانترینراههایشناسایییکشرکتمشابهبرایپروژه،پیداکردنیکشرکتدرهمان(رشتهای

شتهگرپروژهایرابررسینمایدکهباداروخانههاسروکاردابرایمثال،اگرتحلیل.کهدرآنهمانخطکسبوکارقراردارد،است

.باشندباشد،مناسبترینمشابههادرایاالتمتحدهممکناستوالگرینز،شرکتسیویاسورایتایدکورپوریشنمی

هاینمسئل.گرمیبایستتعدیلهایالزمرابرایبیانتفاوتدرجاتاهرممالیانجامدهددربرآوردبتادراینروش،تحلیل

 .بتایمشابهابتدابابرداشتناثراهرممالی،غیراهرمیمیگردد.است«اهرمی»و«غیراهرمی»نیازمندانجامفرآیندبتای
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

ایغیرزمانیکهبت.نامیدهمیشودزیراریسککسبوکارداراییرامنعکسمیسازدبتایداراییبتایغیراهرمیاغلببهعنوان

حلیلنیزاهرمیرابهدستمیآوریم،آنرابراساسساختارسرمایهشرکتیاپروژهتعدیلمیکنیمکهدرحقیقتتمرکزاصلیت

وردنظربهعبارتدیگر،بتایداراییرااهرمیمیکنیمتابهبرآوردبتایحقوقصاحبانسهامبرایپروژهیاشرکتم.برآناست

.برسیم

دینمنظور،ب.یکشرکتموردنظر،میتوانیمبتایحقوقصاحبانسهامراغیراهرمیکنیمتابتایداراییآنراتعیینکنیمبرای

بینرکتشازآنجاییکهریسک.میبایستارتباطبینبتایدارایییکشرکتوبتایحقوقصاحبانسهامآنراتعییننماییم

شرکترابعنوانمیانگینموزونریسکبازاروام𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕وامدهندگانوسهامدارانتقسیممیگردد،میتوانیمریسکشرکتیا

:معرفینماییمکهبرابراستبا𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚وریسکبازارسهامدارانیا𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕دهندگانشرکتیا
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

بنابراین،هزینهتأمینمالیناشیازبدهیشرکتبه.برایرسیدنبهدرآمدمشمولمالیات،ابتداهزینهبهرهبدهیکاهشمییابد

بتایداراییشرکترابهعنوانمیانگینموزونبتایبدهیوحقوقصاحبانسهامپس.دلیلوجودسپرمالیاتینرخبهره،کمتراست

:ازدرنظرگرفتناثراتمعافیتمالیاتیبهرهمیباشد

𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 = 𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕𝒘𝒅 + 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚𝒘𝒆

یا

𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 = 𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕𝒘𝒅 + 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚𝒘𝒆 :که
E=ارزشبازارحقوقصاحبانسهام؛
D=ارزشبازاربدهی؛

Wd=نسبتبدهی=D/(D+E)

We=نسبتحقوقصاحبانسهام=
𝐸

𝐷+𝐸
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

.نرخمالیاتنهاییشرکتاستtکه

اینبدانمعنیاستکهبازدههای.باصفراستبرابر𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕بنابراینمعموالًتصورمیکنیم،بدهییکشرکتریسکبازارندارد،

باصفربرابر𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕اگر.بدهیتفاوتیبابازدههایبازارنداردوبراینباوریمکهاینموضوعبرایبیشترشرکتهایبزرگصادقاست

:باشد،پس

داردوعاملیکهمعرفبخشقرار𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕بنابراین،ریسکبازارحقوقصاحبانسهامیکشرکتتحتتأثیرریسکبازاردارایییا

بدونریسکمالیشرکتاست،

𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 = 𝜷𝒅𝒆𝒃𝒕
𝟏 − 𝒕 × 𝑫

(𝟏 − 𝒕 × 𝑫) + 𝑬
+ 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

𝑬

(𝟏 − 𝒕 × 𝑫) + 𝑬

𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 = 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
𝟏

𝟏 + (𝟏 − 𝒕) ×
𝑫
𝑬

(9)
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

درصد30ونرخمالیاتنهاییآن0.4،نسبتبدهیبهحقوقصاحبانسهامآن1.5حقوقصاحبانسهامشرکتیبرابربافرضکنیدبتای

:خواهدبود1.1719،بتایداراییشرکت9بااستفادهازمعادله.باشد

𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕=𝟏.𝟏𝟕𝟏𝟗نداشتهباشد،،اگرشرکتیبدهیبهعبارتدیگر − 𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚است،بااینحالاستفادهازبدهیدرتامینمالیبتای

تغییرمیکرد،بتای0.5به0.4اگرنسبتبدهیبهحقوقصاحبانسهاماز.افزایشمیدهد1.5به1.1719حقوقصاحبانسهامرااز

:استفادهمینماییم10حقوقصاحبانسهامچهمقداربود؟دراینموردازمعادله

𝜷𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 = 𝜷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 𝟏 + (𝟏 − 𝐭) ×
𝑫

𝑬
(10)

𝜷𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 = 𝟏. 𝟓 ×
𝟏

𝟏 + 𝟏 − 𝟎. 𝟑) × (𝟎. 𝟒
= 𝟏. 𝟓 × 𝟎. 𝟕𝟖𝟏𝟑 = 𝟏. 𝟏𝟕𝟏𝟗
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تابرآورد بتا وتعیین پروژه ب

ریسک کشور

برنامه هزینه سرمایه نهایی

(شناور)هزینه های انتشار 

وظیفه امور مالی چیست؟

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

ختارسرمایهبانادیدهگرفتنسا)بنابراین،اهرمیکردنمحاسباتمعیاراندازهگیریازریسکبازاربرایداراییهایشرکتایجادمیکند

استفادهکردهتاریسکبازارشرکتموردنظرباریسکدارایی،نرخمالیاتنهاییو10ازمحاسباتاهرمیکردندرمعادله(.شرکت

.ساختارسرمایهمشخصرابرآوردنماییم

با.یممیتوانیمازمحاسباتاهرمیوغیراهرمیبرایبرآوردریسکداراییوریسکحقوقصاحبانسهامبراییکپروژهاستفادهنمای

وآنرابهبتایداراییمعادلبرای𝜷𝑳,𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆یااهرمیبتایحقوقصاحبانسهامشرکتمشابهشروعمینماییمکهدرآنبتای

یماززمانیکهبرآوردیازبتایغیراهرمییاریسکداراییشرکتداریم،میتوان.تبدیلمیکنیم𝜷𝑼,𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆شرکتغیراهرمی

استفاده𝜷𝑳,𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕ساختارسرمایهیشرکتونرخمالیاتنهاییبرایتبدیلبتایداراییبهبتایحقوقصاحبانسهامبرایپروژهی

.نماییم

𝜷𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 = 𝟏. 𝟏𝟕𝟏𝟗 × 𝟏 + 𝟏 − 𝟎. 𝟑 × 𝟎. 𝟓 = 𝟏. 𝟓𝟖𝟐𝟏
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انتخابشرکتیاپروژهقابلقیاس:1مرحله 
.شرکتهاییباریسکعملیاتیمشابهوجوددارند.شرکتیاشرکتهایقابلقیاسراتعییننمایید

غیراهرمیکردنبتایقابلقیاس
احبانبتایشرکتیاشرکتهایقابلقیاسراباجداکردنمؤلفهریسکمالیازبتایحقوقص

.سهام،غیراهرمینماییدومؤلفهریسکعملیاتیبتاراخارجنمایید

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

(رویکردوروشهمرشتهای()ناب)برآوردبتابااستفادهازروشبازیخالص

برآوردبتایقابلقیاس:2مرحله 
.بتایحقوقصاحبانسهامشرکتیاشرکتهایقابلقیاسرابرآوردنمایید

:3مرحله 
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اهرمیکردنبتابرایریسکمالیپروژه:4مرحله 
.بتایپروژهراباتعدیلبتایداراییمتناسبباریسکمالیپروژهاهرمینمایید

هبرآورد بتا وتعیین بتا پروژ

بااستفادهازساختارسرمایهونرخمالیاتشرکت.میکنیمآغاز𝛽𝐿,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒بابرآوردبتایاهرمیشرکتقابلقیاسیا
.کنیمبرآورد𝛽𝑈,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒یااهرمیمیتوانیمبتایداراییرابرایشرکتقابلقیاس

:رامحاسبهنمایید𝛽𝐿,𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡یاسپساهرممالیپروژهیاشرکترادرنظرمیگیریموریسکحقوقصاحبانسهام

(11)βU,comparable =
βL,comparable

1 + 1 − tcomparable ×
Dcomparable

Ecomparable

(12)βL,project = βU,comparable 1 + 1 − tproject ×
Dproject

Eproject



ابرآورد بتا وتعیین پروژه بت ریسک کشور

سهام شاخص سالیانه معیار انحراف

یافته توسعه بازار رایج ارز با کشور شده منتشر قرضه اوراق سالیانه معیار انحراف
صرف ریسک حقوق صاحبان سهام کشور= شکاف بازده مستقل ×
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هبرنامه هزینه نهایی سرمای

ردرمیانگینهرچهیکشرکتمنابعمالیبیشتریداشتهباشد،هزینهمنابعمختلفسرمایهاشنیزتغییرمیکندومنجربهتغیی

.موزونهزینهسرمایهبرایسطوحمختلفمنابعمالیمیشود

ریقبدهییاچراهزینهسرمایهباافزایشبیشترسرمایهتغییرمینماید؟یکمنبعتفاوتدرهزینهبهمقدارسرمایهایکهشرکتازط

کتممکناستتواناییشرآزمونتعهدبدهییا.اوراققرضهایکهآنرادرانتشاربدهیمشابهمحدودساختهاست،وابستهاست

هیبابرایمثال،اگرشرکتیبد.برایایجادبدهیاضافیبااولویتمشابهبراساسیکیاچندشرطویاآزمونمالیمحدودسازد

رتکباولویتاولداشتهباشدوبدهیاضافیبااولویتیمشابهمنتشرسازد،آزمونتعهدبدهیاوراققرضهموجودرانقضکردهوم

شودکههزینهویااستفادهازحقوقصاحبانسهام(ونرخباالتر)تخلفشدهاستلذاشرکتمجبوربهانتشاربدهیبااولویتپایینتر

.داردبیشتری
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هبرنامه هزینه نهایی سرمای

تدرحالتایدهآل،جهانتئوریها،یکشرک.منبعدیگرافزایشهزینههایسرمایهنهاییانحرافازساختارسرمایهموردهدفاست

نبااینحال،بهعنوا.ساختارسرمایهموردهدفداردودرهردورهبهبازارواردشدهوسرمایهرابانسبتهایموردنظرافزایشمیدهد

واردبازاریکموردعملی،شرکتهاالزاماًبهدلیلمالحظاتصرفهبهمقیاسدرافزایشسرمایهوشرایطبازارباایننسبتهایایدهال

نبهدلیلوجودصرفهبهمقیاس،شرکتهاتمایلدارنداوراقبهادارجدیددرهردورهرامنتشرنمایندوممکناستای.نمیشوند

نتشارانبوهبهعبارتدیگر،اینانحرافاتکوتاهمدتنتیجها.اوراقازنسبتهایموردهدفیاساختارسرمایهبهینهفاصلهداشتهباشد

زایشهمانگونهکهشرکتانحرافاتازساختارسرمایههدفراتجربهمینماید،هزینهسرمایهنهاییممکناستاف.اوراقبهاداراست

.یابدواینانحرافاترامنعکسسازد

شکستنقطه(هزینهیکیازمنابعسرمایهتغییرمیکندیعنی)میکندمقدارسرمایهایکهدرآنمیانگینموزونهزینهسرمایهتغییر

نشاندادهشدهاست1حقیقتافزایشسرمایهایناستکهبرنامههزینهسرمایهنهاییآنطورکهدرتصویرشماره.میشودنامیده

.نشاندادهشدهاست2یکنواختنیستبلکهبهصورتمرحلهایمیباشدکهدرشکلشماره
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هبرنامه هزینه نهایی سرمای

.رادرنظربگیرید3شرکتیراباهزینههایسرمایهنشاندادهشدهدرجدول

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

مقدار بدهی جدیدهزینه بدهی پس از مالیاتمقدار سهام جدیدهزینه سهام

میلیون یورو2بدهی جدید کمتر یا مساوی درصد2میلیون یورو6سهام جدید کمتر از درصد5

میلیون یورو5تا 2بدهی جدید بین درصد2.5میلیون یورو8تا 6سهام جدید بین درصد7

میلیون یورو5بدهی جدید بیشتر از درصد3میلیون یورو8سهام جدید بیشتر از درصد9

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



هبرنامه هزینه نهایی سرمای

درصدحقوقصاحبانسهامافزایش60درصدبدهیو40اگرشرکتسرمایهاشرابراساسنسبتهایساختارسرمایهایموردنظر،

12/5میلیونیورو،10میلیونیورو،5دهد،اینشرکتبابرنامههزینهسرمایهنهاییکهشیبباالروندهایداردبانقطهشکست

ایننقاطشکستازمیزانسرمایهای.نشاندادهشدهاست،روبهروخواهدشد2میلیونیوروکهدرتصویر13/3میلیونیوروو

:کهدرآنهزینهسرمایهتغییرمییابدتعیینمیشودوبهصورتزیرمحاسبهمیگردد

کند می تغییر منبع ای سرمایه هزینه آن در که ای سرمایه مقدار

منبع از یافته افزایش سرمایه نسبت
= نقطه شکست
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اندازهشرکتهایتأمینسرمایهبراساس.زمانیکهشرکتیافزایشسرمایهمیدهد،عموماًازطریقشرکتهایتأمینسرمایهاست

امدرموردبدهیوسه.اینهزینهراهزینهانتشارمینامند.ونوعارائهخدماتعرضهبهشرکت،ازآنهزینهایدریافتمیکنند

درصد1زممتاز،معموالًهزینههایانتشارباهزینهسرمایهبرآوردشدهترکیبنمیشودزیرااینهزینههابسیارکمواغلبکمترا

.است

هیکدیدگاهاینک.آیامیبایستهزینههایانتشارراباهزینهسرمایهادغامنماییم؟دراینخصوصدونوعدیدگاهوجوددارد

ودامابایددیدگاهدیگر،اینکههزینههایانتشارنبایدباهزینهسرمایهآوردهش.هزینههایانتشاربایدباهزینهسرمایهادغامشود

.بادرهرتحلیلارزشگذاریبهعنوانهزینهاضافیپروژهمحاسبهگردد

مطابقبادیدگاهاول،میتوانیمهزینههایانتشاررادرشرایطپولیمثلمقداربهازایهرسهامیادرصدقیمتسهاممشخص

.برابرباهزینهحقوقصاحبانسهامخارجیاستFبادرنظرگرفتنهزینههایانتشاردرشرایطپولیبهازایهرسهم،.نماییم

.اینهزینههارابهعنوانهزینهاولیهدرنظربگیریمکهاینامرموجبکاهشمنابعاولیهخواهدشدمیتوانیم

(شناور)هزینه های انتشار 
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:درصورتبکارگرفتندرصدیازقیمتسهام،هزینهحقوقصاحبانسهامخارجیبهشرحذیلاست

(شناور)هزینه های انتشار 

.برابرباهزینهانتشاربهعنواندرصدیازقیمتانتشاراستfکه

هزینهحقوق.درصداست5دالربهازایهرسهمونرخرشدموردانتظار40دالربهازایهرسهم،قیمتفعلی2فرضکنید؛سودسهامشرکتی

:درصدخواهدبود10/25صاحبانسهامداخلی

(15)𝒓𝒆 =
𝑫𝟏

𝑷𝟎 − 𝑭
+ 𝒈

(16)𝒓𝒆 =
𝑫𝟏

𝑷𝟎 𝟏 − 𝒇
+ 𝒈
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+ )05/0= 0525/0+05/0=1025/0= درصد 25/10
دالر2×(1+ 05/0)

 = )re دالر40



:درصدخواهدبود10/469درصدازمبلغانتشارباشد،هزینهحقوقصاحبانسهامداخلیتاحدیبیشتراز4اگرهزینههایانتشار،

(شناور)هزینه های انتشار 

ارزشپروژهمشکلاینرویکردایناستکههزینههایانتشار،یکجریاننقدیخروجیدرابتدایپروژهاستوباکاهشجریاناتنقدیاولیه،بر

یبهمقدارتعدیلهزینهسرمایهبراساسهزینههایانتشارنادرستاستزیراباانجاماینکار،ارزشفعلیجریانهاینقدیآت.تأثیرمیگذارد

.نقطهپایهکهالزاماًباارزشفعلیهزینههایانتشاریکساننیست22درمثالفوق،تفاوت.ثابتیتعدیلمیگردد

یوروسرمایهاولیه60.000برایمثال،پروژهایراکهنیازمند.رویکردجایگزینپیشنهادیتعدیلجریانهاینقدیدرمحاسبهارزشگذاریاست

(ادامه)باشدیورووبهمدتدهسالجریاننقدیورودیپروژه10.000انتظارمیرودساالنه.است،درنظربگیرید

+ )05/0= 05469/0+05/0= 1047/0= درصد 47/10
دالر2×(1+ 05/0)

 = )re دالر40×(04/0-1)
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بعالوه،فرضکنیدکهسودسهامشرکتدر.درصداست5درصدوهزینهبدهیپسازکسرمالیات40کنید؛نرخمالیاتنهاییشرکتفرض

درصدباشد،بنابراینهزینهحقوقصاحبانسهامبااستفادهازمدل5یوروونرخرشدموردانتظار20یوروباشد،قیمتفعلیسهام1سالآتی،

درصدبدهیو40فرضکنید؛شرکتتأمینمالیپروژهرابا.درصداست10یا(یورو1÷یورو20+)0,05=0,1باتنزیلسودتقسیمیبرابر

.اطالعاتمربوطبهاجزایهزینهسرمایهاست6جدول.درصدحقوقصاحبانسهامانجاممیدهد60

(شناور)هزینه های انتشار 
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هزینه نهایی پس از کسر مالیات نسبت
مقدار سرمایه افزایش داده

به یوروشده 
منبع سرمایه

03/0(=4/0-1)×05/0 4/0 24000 بدهی

1/0 6/0 36000 حقوق صاحبان سرمایه



بانادیدهگرفتنهزینههایانتشار،.است0/4×(درصد3+)0/6×(درصد10)درصداستوبهصورت7/2میانگینموزونهزینهسرمایهبرابربا
:پروژهبرابراستبا(NPV)خالصارزشفعلی

(شناور)هزینه های انتشار 

اگرهزینههایانتشارمشمولمعافیتمالیاتینباشندویا

.اگرهزینههایانتشارمشمولمعافیتمالیاتیباشند
برابررمایهاگردرازایدرنظرگرفتنهزینههایانتشاربهعنوانبخشیازجریانهاینقدی،هزینهحقوقصاحبانسهامراتعدیلنماییم،هزینهس

درصداستوخالصارزشفعلیبرابراستبا7/3578با

هعنوانکاهندهاگرترجیحبرایناستکههزینههایانتشارببنابراین.یافتیمهمانطورکهمشاهدهمینمایید،درهرروشبهارزشمتفاوتیدست

درمحاسباتخالصارزشفعلیباشد،

NPV=یورو69.089–یورو60.000=یورو9.089

یورو،69.591–یورو60.000×1.800(6/0=)یورو8.511

NPV=یورو69.089–یورو60.000=یورو9.089
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یماتاماشرکتهاواقعاًبرایانجامتصم.روشهایمورداستفادهبرایبرآوردهزینهسرمایهشرکتیاپروژهمعرفیشدبخش،دراین

سرمایهگذاریچهمیکنند؟گراهاموهارویدریکنظرسنجیازتعدادزیادیازرؤسایامورمالیشرکتهایآمریکایی،درباره

:نظراتبهشرحذیلاست.روشهاییکهشرکتهامعموالًدرزمانانجامسرمایهگذاریاستفادهمیکنند،پرسیدند

.پرطرفدارترینروشجهتبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهام،مدلقیمتگذاریداراییهایسرمایهایاست•

.نندتعدادکمیازشرکتهاازمدلجریاننقدیسودتقسیمیاستفادهبرایبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهاماستفادهمیک•

هشرکتهایسهامیعام،بااحتمالبیشترینسبتبهشرکتهایسهامیخاصازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایاستفاد•

.مینمایند

اسدرارزیابیپروژهها،بیشترپروژههاتنهاازهزینهسرمایهشرکتاستفادهمینماینداماتعدادزیادیازآنهاپروژههارابراس•

.ریسکتعدیلمیکنند

وظیفه امور مالی چیست؟
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نهایننظرسنجیهمچنینحاکیازآناستکهمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایتکعاملیمحبوبترینروشبرایبرآوردهزی

حقوقصاحبانسهاماستوایندرحالیاستکهروشهایدیگریهمچونمیانگینبازدهسهامومدلهایبازدهچندعاملیدر

.یستمدلتنزیلسودتقسیمیقبالًبسیارمحبوببودهاستواکنوندیگربهدالیلذیلموردتوجهن.ردههایبعدیقراردارند

.افتندبانسلومیتودرنظرسنجیازشرکتهایسهامیعامچندملیتیفعالدراروپا،شواهدیسازگاربانظرسنجیگراهاموهارویی

درصدشرکتهاازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایبرایتعیینهزینهحقوقصاحبانسهام70آنهامتوجهشدندکهبیشتراز

.درصدازشرکتهایآمریکایینیزازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایاستفادهمیکنند73.5.استفادهمینمایند

وظیفه امور مالی چیست؟
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،جونگوکودیجکدریکنظرسنجیازشرکتهایسهامیخاصوعاماروپایی،نتیجهگراهاموهارویرادرمورداینکهبرونن

نهحقوقشرکتهایبزرگترتمایلبیشتریبهاستفادهازروشهایپیشرفته،نظیرمدلقیمتگذاریداراییسرمایهدربرآوردهزی

هایبرایبرونن،جونگوکودیجکمتوجهمیشوندکهمحبوبیتمدلقیمتگذاریداراییسرمای.صاحبانسهامدارندراتأییدنمودند

کهممکناستبهدلیل(درصدبراساسکشور55.6درصدتا34رتبهبندیاز)نمونهآنهانسبتبهدونظرسنجیدیگرکمتراست

.وجودشرکتهایکوچکتروسهامیخاصموجوددرنمونههاباشد

بانازشواهدنظرسنجیمتوجهمیشویمکهمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایروشمتداولیبرایبرآوردهزینهسرمایهحقوقصاح

ریسکنتیجهاخیرتعجببرانگیزنیستزیرابرآورد.سهاماستوکمترتوسطشرکتهایخصوصیوکوچکتراستفادهمیشود

.سیستماتیکدرمواردیکهشرکتسهامیعامنیست،بسیاردشواراست

وظیفه امور مالی چیست؟
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(1)37خالصه فصل 
نگینمیاهمچنیندرباره.دراینفصل،نگاهیبهتکنیکهایمورداستفادهبرایمحاسبههزینهسرمایهشرکتهاوپروژههاداشتیم

هزینهسرمایه،روشهایمتداولجهتبرآوردهزینهاجزایسرمایهووزنهایتخصیصیافتهبههرجزءراموردبررسیقرارموزون

:بُعدبینالمللیهزینهسرمایهبههمراهعواملاصلیتأثیرگذاربرآنموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.دادیم

:میانگینموزونهزینهسرمایهبرابربامتوسطوزنیهزینههاینهاییسرمایهپسازکسرمالیاتهرمنبعاست•

ارزشگذاریبرایمثال،میانگینموزونهزینهسرمایهبرای.گرازمیانگینموزونهزینهسرمایهدرارزیابیاستفادهمینمایدتحلیل•

.یکپروژهبااستفادهازروشخالصارزشفعلیمورداستفادهقرارگرفتهاست

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒘𝒅𝒓𝒅 𝟏 − 𝒕 + 𝒘𝒑𝒓𝒑 +𝒘𝒆𝒓𝒆

NPV=ارزشفعلیجریانهایورودی–ارزشفعلیجریانهایخروجی
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(2)37خالصه فصل 
.اققرضهبازدهتاسررسیدیارتبهبندیاور:هزینهبدهیپیشازکسرمالیاتبهطورمعمولبهوسیلهیکیادوروشبرآوردمیشود•

رفتنبادرنظرگ.روشبازدهتاسررسیددربرآوردهزینهپیشازکسرمالیاتازمعادلهارزشگذاریاوراققرضهاستفادهمینماید•

:کوپنهایپرداختیششماهه،معادلهازاینقراراست

𝒓𝒅)بازدهششماهه

𝟐
ازراازطریقمعادلهفوقمحاسبهکردهوسپسآنرابهصورتسالیانهمحاسبهمینماییمتاهزینهبدهیپیش(

.بهدستآیدrdمالیاتیا

𝑷𝟎 =
𝑷𝑴𝑻𝟏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

+⋯+
𝑷𝑴𝑻𝒏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏 +
𝑭𝑽

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏 = 

𝒕=𝟏

𝒏
𝑷𝑴𝑻𝟏

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒕 +
𝑭𝑽

𝟏 +
𝒓𝒅
𝟐

𝒏
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(3)37خالصه فصل 
شرکتازآنجاییکهبهرهپرداختیمعموالًشاملمعافیتمالیاتیاست،هزینهپسازکسرمالیاتهزینهدرستومؤثربدهیبرای•

بندیشدهاگربازدهفعلییارتبهبندیاوراققرضهدردسترسنباشد،مانندشرکتهایخصوصیوپروژههاییکهبدهیرتبه.است

.ندارند،برآوردهزینهبدهیچالشانگیزترمیشود

:هزینهسهامممتاز،همانسودسهامممتازاستکهبرقیمتفعلیسهامممتازتقسیمشدهاست•

اینهزینهرابااستفادهازمدل.هزینهحقوقصاحبانسهامبرابراستبانرخبازدهموردنیازسهامدارانعادییکشرکت•

.ویاروشتنزیلسودتقسیمیبرآوردمینماییم(یاانواعدیگرآن)قیمتگذاریداراییسرمایهای

نهسهجزءموردنیازمحاسبههزی.مدلقیمتگذاریداراییسرمایهایروشرایجمورداستفادهبرایمحاسبههزینهسهامعادیاست•

:سهامعادینرخبدونریسک،صرفریسکحقوقصاحبانسهاموبتااست

𝒓𝒑 =
𝑫𝒑

𝑷𝒑
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(4)37خالصه فصل 

نشود،درحینبرآوردهزینهحقوقصاحبانسهامبااستفادهازمدلقیمتگذاریداراییسرمایهای،وقتیسهامشرکتدربورسمعامله

:،استفادهنماییم𝛃𝐔ممکناستبتوانیمازروشبازیخالصوبابرآوردبتایغیراهرمییکشرکتراباریسکعملیاتیمشابهیا

:وسپساینبتارااهرمیمینماییمتاریسکمالیپروژهیاشرکترامنعکسسازیم

𝑬 𝑹𝒊 = 𝑹𝑭 + 𝜷𝒊 𝑬 𝑹𝑴 − 𝑹𝑭

𝜷𝐔,𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 =
𝛃𝐋,𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞

𝟏 + 𝟏 − 𝒕𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 ×
𝐃𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞

𝜷𝐋,𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 = 𝛃𝐔,𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝟏 + 𝟏 − 𝐭𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ×
𝐃𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭

𝐄𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭
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(5)37خالصه فصل 

راییدربیشترموارد،ریسککشورونرخارزمتنوعسازیمیشوندومیتوانیمازبتایبرآوردیدرتحلیلمدلقیمتگذاریدا•

ستماتیکبااینحال،درمواردیکهاینریسکهانمیتوانندمتنوعشوندمیتوانیممعیارهایریسکسی.سرمایهایاستفادهنماییم

:راباصرفریسکسهامکشورتعدیلکنیم

شکاف بازده مستقل
سهام سالیانه شاخص

یافته توسعه بازار ارز نرخ اساس بر شده منتشر مستقل قرضه اوراق بازار معیار انحراف
× = صرف ریسک سهام کشور

سهاممدلتنزیلسودتقسیمییکروشجایگزینبرایمحاسبههزینهحقوقصاحبانسهاماستکهدرآنهزینهحقوقصاحبان•

:بهصورتزیربرآوردمیگردد

𝑟𝑒 =
𝐷1
𝑃0

+ 𝑔
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(6)37خالصه فصل 
:نرخرشدمدلتنزیلیسودتقسیمیبراساسپیشبینیهایمنتشرشدهتحلیلگرانیابهصورتذیلبرآوردمیگردد•

رضهدربرآوردهزینهحقوقصاحبانسهام،جایگزینمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایوروشتنزیلسودتقسیمی،بازدهاوراقق•

ابهدراینروش،هزینهبدهیپیشازکسرمالیاترابرآوردکردهوصرفریسکحقوقصاحبانسهامر.بعالوهصرفریسکاست

.آناضافهمیکنیمکهریسکاضافیمرتبطباحقوقصاحبانسهامرامنعکسمیسازد

وهزینهسرمایهرارویxبرنامههزینهسرمایهنهایینموداریاستکهسرمایههایجدیدتأمینشدهتوسطشرکترارویمحور•

هزینهسرمایهسطحیاستکههزینهیکیازاجزایسرمایهدرآنتغییرمیکندنظیرزمانیکهشرکت.نشانمیدهدyمحور

ادهازنقطهشکستنیزبااستف.برخالفتعهدات،بدهیاشراافزایشمیدهدونیازمندبهکارگیرینوعدیگریازسرمایهاست

یرمیکند،دادههازمانیاستکههزینهمنابعمختلفونسبتهاییکهشرکتدرزمانافزایشسرمایهاضافیبکارگرفتهبود،تغی

:محاسبهمیشود

𝑔 = 1 −
𝐷1
𝐸𝑃𝑆

× 𝑅𝑂𝐸
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(6)37خالصه فصل 

رروشارجحایناستکههزینههایانتشارد.هزینههایانتشارهزینههاییهستندکهدرروندافزایشسرمایهبهوجودمیآیند•

.جریاننقدیاولیهتحلیل،ارزیابیشود

زینهشواهدنظرسنجیبیانمیکند؛مدلقیمتگذاریداراییسرمایهایپرطرفدارترینروشمورداستفادهشرکتهاجهتبرآورده•

همدلقیمتگذاریداراییسرمایهایبینشرکتهایسهامیعاموبزرگطرفداربیشتریدارد،چراک.حقوقصاحبانسهاماست

.تخمینریسکسیستماتیکشرکتهایخصوصیوکوچکمشکلاست

کند می تغییر منبع ای سرمایه هزینه آن در که ای سرمایه مقدار

منبع از یافته افزایش سرمایه نسبت
= نقطه شکست
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راستهالکنظی)هزینههایثابتیکهجزءهزینههایعملیاتیهستند.ازهزینهثابتدرساختارسرمایهیکشرکتاستاستفاده

.ماینداهرممالیایجادمین(مانندهزینهبهره)هزینههایثابتیکههزینهمالیهستند.اهرمعملیاتیایجادمینمایند(یااجاره

درآمدهایتحلیلگرانبهاستفادهازهزینههایثابتاهرمگویندزیراهزینههایثابتنقطهاتکای

.اهرممیتوانددرآمدهایشرکتبهسمتباالیاپایینبزرگنماییکند.شرکتهستند

،سودشرکتهاییکهاهرمباالییدارند،ممکناستبایکافزایشکوچکدردرآمد

کوچکامابرعکساینقضیهنیزممکناستصحتداشتهباشدویککاهش.اوجبگیرد

شرکتنیازدارندتااستفادهتحلیلگرها.شوددردرآمدممکناستمنجربهزیانشرکت

.ازاهرمرابهسهدلیلمهمدرکنمایند

درجهاهرمجزءمهمیدرارزیابیریسکشرکتوویژگیهایبازدهآناستاول،.

اهرم
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،صمیماتتحلیلگرهاممکناستقادربهتشخیصاطالعاتمربوطبهکسبوکاریکشرکتیاچشماندازآتیناشیازتدوم

فسیرنموددانستناینمسئلهکهچگونهاینعالئمرامیتوانت.مدیریتیدربارهنحوهاستفادهازاهرممالیوعملیاتیشوند

.گرکمکمیکندتاکیفیتتصمیماتمدیریتراارزیابینمایدنیزبهتحلیل

،مرتبطارزشگذاریشرکتنیازمندپیشبینیجریانهاینقدیآتیوارزیابیریسکسوم

نقدیدرکاهرممورداستفادهیکشرکتبهپیشبینیجریانهای.آنجریاناتاستبا

.وانتخابنرختنزیلمناسببرایپیداکردنارزشفعلیآنهاکمکمیکند

مالکیتاهرم،نوساناتدرآمدیکشرکت،جریانهاینقدیوریسکوامدادنیا

.یکشرکتراافزایشمیدهد

درجهبعالوه،ارزشگذارییکشرکتوحقوقصاحبانسهامآنتحتتأثیر

.چهدرجهاهرمیکشرکتبزرگترباشد،ریسکآننیزبیشتراستهردارد،اهرمقرار
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.نرختنزیلبیشتریمیبایستدرارزشگذاریمورداستفادهقرارگیردبنابراین

رایدررکوداقتصادی،بیشترمتحملزیانمیشوندوشرایطراب(شرکتهایاهرمی)همچنین،شرکتهاییبااهرمباال

.بحرانمالیوورشکستگیآنهاتسریعمیگردد

ریسکمالیوتجاری

آمدندرادامه،بهچگونگیبهوجود.ریسکناشیازفعالیتهایمالیوعملیاتییکشرکتاست

وریسکهایمزبورپرداختهومعیارهایقابلدسترسبرایاندازهگیری

.تحلیلایندورابررسیمیکنیم
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ریسکعملیاتیو
مولفههایآن

ریسکفروش

ریسکعملیاتی

ریسکمالی

اهرممرکب

نقاطسربهسر

ریسک
اعتباردهندگان

ومالکان

ریسک مالی و تجاری
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ریسک عملیاتی و مولفه های آن

درآمدهایعملیاتیپرریسکهستندزیراکلدرآمدریسکدارد،.،ریسکمرتبطبادرآمدهایعملیاتیاستریسکعملیاتی

درآمدهاتحتتأثیرتعدادزیادیازعواملازجملهشرایطاقتصادی،پویاییصنعتی.همانطورکههزینههایایجاددرآمدوجوددارد

مکناستبابنابراین،قیمتکاالهاییاخدماتیاحجمفروششرکتم.،قوانیندولتیوجمعیتشناسیقراردارند(شاملفعالیترقبا)

.ودبهعدماطمینانباتوجهبهقیمتومقدارکاالوخدماتریسکفروشگفتهمیش.آنچهموردانتظاربوده،تفاوتداشتهباشد

نههایثابتهرچههزی.،ریسکیدرارتباطباساختارهزینهعملیاتیبهویژهاستفادهازهزینههایثابتدرعملیاتاستریسکعملیاتی

کفروشوریسکریسکعملیاتیترکیبیازریس.عملیاتینسبتبههزینههایمتغیربیشترباشد،ریسکعملیاتینیزبیشتراست

.یدارندشرکتهاییکهدریککسبوکاریکسانمشغولبهفعالیتهستند،بهطورکلیریسکعملیاتییکسان.عملیاتیاست
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واحدازیکاگربرایسهولتفرضنماییم،هزینههایثابتعملیاتیبهدرستیقابلشناساییهستندوواحدهایفروشرفتهوقیمتهر

ماییم،توزیعنرمالتبعیتمیکند،میتوانیماثرریسکهایمتفاوترابردرآمدعملیاتیدوشرکتازطریقشبیهسازیمشاهدهن

ایدراینجا،توزیعهایمتفاوتیازدرآمدعملیاتیرامشاهدهمیکنیمکهناشیازتوزیعه.قابلمشاهدهاست4نتایجدرشکلشماره

تفاوتبربنابراین،حتیاگرشرکتهاساختارهزینهیکسانیداشتهباشند،ریسکفروشم.واحدهایفروشرفتهوقیمتهرواحداست

.تغییراتاحتمالیسوددهیشرکتاثرمیگذارد

ریسک فروش
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بیازترکی.هرچهمؤلفههایثابتهزینههابیشترباشد،تعدیلهزینههایعملیاتیباتغییراتفروششرکتسختترخواهدبود

ابتوحتیدریککسبوکارنیزشرکتهامیتوانندهزینههایث.هزینههایمتغیروثابتشدیداًبهنوعکسبوکاربستگیدارد

هرچه.یشودریسکناشیازترکیبهزینههایثابتومتغیربهعنوانریسکعملیاتیشناختهم.متغیرشانراتاچنددرجهتغییردهند

.هزینههایثابتعملیاتینسبتبههزینههایمتغیربیشترباشد،ریسکعملیاتینیزبیشتراست

ششاستمفهومیکهدراقتصادخردوجوددارد،ک.سپس،بهچگونگیاثرگذاریریسکعملیاتیبرتغییرجریانهاینقدیمیپردازیم

گیریمیتوانیمازاینمفهومبرایاندازه.کهبهسادگییکمعیاراندازهگیریحساسیتیکموردبهتغییردریکمورددیگراست

درآمدکشش.حساسیتدرآمدعملیاتییکشرکتبهتغییراتتقاضاکهباواحدهایفروشرفتهمشخصمیشود،استفادهنماییم

.نامداردرامحاسبهخواهیمکرد(DOL)عملیاتیراکهدرجهاهرمعملیاتی

ریسک عملیاتی
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.درجهاهرمعملیاتییکمعیارکمّیبرایریسکعملیاتیاستکهپیشترتعریفشدهاست

برایسادهکردن.درجهاهرمعملیاتی،نسبتدرصدتغییراتدردرآمدعملیاتیبهدرصدتغییراتدرواحدهایفروشرفتهاست

:مبحث،فرضمیکنیم،شرکتکلیهواحدهایتولیدشدهرابهفروشمیرساندپس

ریسک عملیاتی

درصدکاهشیابند،20اگرواحدهایفروش.درصدافزایشمییابد26/7درصدافزایشیابند،درآمدعملیاتی10واحدهایفروشاگر

.درصدکاهشمییابد53/3درآمدعملیاتی

نشاندادهشدهاستبهلحاظعناصراولیهقیمتهرواحد،هزینه1همچنینمیتوانیمدرجهاهرمعملیاتیراهمانطورکهدرمعادله

متغیربهازایهرواحد،تعدادواحدهایفروشرفتهوهزینههایثابتعملیاتیبیاننماییم

عملیاتی درآمد در تغییرات درصد

رفته فروش واحدهای در تغییرات درصد
= DOL = درجه اهرم عملیاتی (1)



(.بااجزاهزینهثابتومتغیر)درآمدعملیاتی،برابراستبادرآمدمنهایکلهزینههایعملیاتی

ریسک عملیاتی

Operating income =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓
𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑

−
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡
𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓
𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑

−
𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠

Operating income =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓
𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

−
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡
𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

−
𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠

Contribution margin

Operating income=درآمدعملیاتی
Price per unit=قیمتبهازایهرواحد

Variable cost per unit =هزینه متغیر به ازای هر واحد

Number of units sold=تعدادواحدهایفروشرفته
Fixed operating costs=ثابتهزینههایعملیاتی

Contribution margin=حاشیهسود

یا
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را(تفاوتبینقیمتهرواحدوهزینهمتغیرهرواحد)مقداریاستکههرواحدفروشرفتههزینههایثابتحاشیهسودهرواحد

اینتفاوتضربدرتعدادواحدهایفروشرفتهشدهوحاشیهسودنامداردکهبرابراستبادرآمدمنهایهزینههای.پوششمیدهد

.متغیر

دودرآمدزمانیکهتعدادواحدهایفروشرفتهتغییرمیکنددرآمدعملیاتیچقدرتغییرمیکند؟هزینههایثابتتغییرینمیکنن

نصورتسادهدرصدتغییردردرآمدعملیاتیبهازایتغییرموردنظردرواحدهایفروشرفتهبدی.عملیاتیباحاشیهسودتغییرمیکند

:میشود

ریسک عملیاتی

(2)𝑫𝑶𝑳 =
𝑸 𝑷− 𝑽

𝑸 𝑷 − 𝑽 − 𝑭
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برابراستP-Vبنابراین،.هزینهثابتعملیاتیاست Fهزینهمتغیرعملیاتیبهازایواحدو Vقیمیتهرواحد،Pتعدادواحدها،Qوقتی

.برابراستباحاشیهسودQ(P-V)باحاشیهسودبهازایهرواحدو

بدینمعنیاستکهیکدرصدتغییردرواحدهایفروشرفتهمنجربه2/67درجهاهرمعملیاتی،

درصدتغییردرواحدهای1بدانمعنیاستکه5درجهاهرمعملیاتی.درصدتغییردردرآمدعملیاتیمیشود1×2/67=درصد2/67

.درصدتغییردردرآمدعملیاتیمیشود5فروشرفتهمنجربه

ریسک عملیاتی
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ورقهبهادارمعرفادعاییبردرآمدوداراییهاییک.میتوانیممفهومریسکراباچشماندازمالکیتاوراقبهادارتطبیقدهیم

هابینبنابراین،ریسکاوراقبهادارفراترازتغییردرآمدهایعملیاتیاستوتوزیعجریانهاینقدیناشیازدرآمد.کسبوکاراست

.ریسکاوراقبهادارتحتتأثیرریسکعملیاتیومالیقراردارد.وامدهندگانوصاحبانکسبوکاررانیزشاملمیشود

ریقبدهیاگریکشرکتازط.ریسکمالی،ریسکمرتبطبااینموضوعاستکهچگونهیکشرکتعملیاتشراتأمینمالیمینماید

لندمدت،شرکتباانجامتعهداتثابتنظیربدهیواجارههایب.تأمینمالینماید،قانوناًمتعهدبهپرداختمبالغیدرسررسیداست

درآمدهای)اگرشرکتیکسبوکارشراازطریقحقوقصاحبانسهامعادیکهازعملیاتشرکت.ریسکمالیاشراافزایشمیدهد

اهرچهتعهداتمالیب.یاانتشارسهامعادیجدیدایجادمیشود،تأمینمالینماید،تعهداتثابتیبهبارنخواهدآورد(انباشته

.بیشتریایجادشوند،ریسکمالینیزبیشترخواهدبود(بدهی)هزینههایثابت

ریسک مالی
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ورقهبهادارمعرفادعاییبردرآمدوداراییهاییک.میتوانیممفهومریسکراباچشماندازمالکیتاوراقبهادارتطبیقدهیم

هابینبنابراین،ریسکاوراقبهادارفراترازتغییردرآمدهایعملیاتیاستوتوزیعجریانهاینقدیناشیازدرآمد.کسبوکاراست

.ریسکاوراقبهادارتحتتأثیرریسکعملیاتیومالیقراردارد.وامدهندگانوصاحبانکسبوکاررانیزشاملمیشود

ریقبدهیاگریکشرکتازط.ریسکمالی،ریسکمرتبطبااینموضوعاستکهچگونهیکشرکتعملیاتشراتأمینمالیمینماید

لندمدت،شرکتباانجامتعهداتثابتنظیربدهیواجارههایب.تأمینمالینماید،قانوناًمتعهدبهپرداختمبالغیدرسررسیداست

درآمدهای)اگرشرکتیکسبوکارشراازطریقحقوقصاحبانسهامعادیکهازعملیاتشرکت.ریسکمالیاشراافزایشمیدهد

اهرچهتعهداتمالیب.یاانتشارسهامعادیجدیدایجادمیشود،تأمینمالینماید،تعهداتثابتیبهبارنخواهدآورد(انباشته

.بیشتریایجادشوند،ریسکمالینیزبیشترخواهدبود(بدهی)هزینههایثابت

ریسک مالی
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انسهاممیتواناینریسکراشبیهمحاسبهریسکعملیاتیکمّینماییموبهحساسیتجریانهاینقدیقابلدسترسصاحب

:نامیدهمیشودوبرابراستبا(DFL)درجهاهرممالیاینحساسیتکه.زمانیکهدرآمدهایعملیاتیتغییرمیکند،توجهکنیم

ریسک مالی

درصدافزایشدردرآمدعملیاتیمورد5باشد،1/1برایمثال،اگردرجهاهرممالیدرسطحموردنظردرآمدعملیاتیبرابربا

درجهاهرممالیشرکتبستگیبهسطح.افزایشدردرآمدخالصگردد(1/1)×(درصد5=)درصد5/5انتظاراستتامنجربه

.درآمدعملیاتیدرنظرگرفتهشده،دارد

خالص درآمد در تغییر درصد

عملیاتی درآمد در تغییر درصد = DFL = درجه اهرم مالی (3)
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بهتغییراتاستفادهبیشترازبدهیدرتأمینمالیمنجربهایجادهزینههایثابتبیشترمیشودوحساسیتدرآمدخالصنسبت

نهگذاریمیتوانحساسیتدرآمدخالصنسبتبهتغییردردرآمدعملیاتیهمچونقبلنشا.دردرآمدعملیاتیراافزایشمیدهد

:،نشانمیدهیمtونرخمالیاتراباCنمود،درمعادلهزیر؛هزینهثابتمالیرابا

ریسک مالی

بهعبارتدیگر،درجهاهرممالی.،ازمعادلهحذفمیشود(t-1)مشاهدهمینماییم،عاملتنزیلمالیات4همانطورکهدرمعادله

.تحتتأثیرنرخمالیاتقرارندارد

لیاتیدرسطوحمختلفدرآمدعمدرجهاهرممالیباردیگر،بایددرجهاهرمراازطریقسطحدرآمدعملیاتیتوصیفنماییمزیرا

.متفاوتاست

(4)𝑫𝑭𝑳 =
𝑸 × 𝑷 − 𝑽 − 𝑭 × (𝟏 − 𝒕)

𝑸 × 𝑷 − 𝑽 − 𝑭 − 𝑪 × (𝟏 − 𝒕)
=

𝑸 × 𝑷 − 𝑽 − 𝑭

𝑸 × 𝑷 − 𝑽 − 𝑭 − 𝑪
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یراتدردرآمدبیشترباشد،حساسیتدرآمدخالصنسبتبهتغی(نظیربهره)هرچهاستفادهازمنابعتأمینمالیباتعهداتثابت

.عملیاتینیزبیشتراست

وایندرحالیاستکه.برخالفاهرمعملیاتی،درجهاهرمعملیاتیدربیشترمواردانتخابیازطرفمدیریتشرکتاست

هایهزینههایعملیاتیدرشرکتهاییکصنعتمشابهبسیارشبیههستندورقباممکناستبرایتغییرساختارسرمای

.تصمیمگیرینمایند

شرکتهاییکهنسبتداراییهایمشهودآنهابهکلداراییبیشتراست،میتواننداهرممالیبیشترینسبتبهدیگرانداشته

باشندزیراباتوجهبهاینکهوامدهندگانمیتواننددرصورتنکولمدعیمالکیتداراییهایمشهودشوند،بهآنهابرایارائه

.اعتباربیشتراطمینانمیدهد

ریسک مالی
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هبکاررودوبهطورکلی،کسبوکارهاییکهبهکارخانه،زمینوتجهیزاتینیازدارندکهمیتواندبههنگاماستقراضبهعنوانوثیق

رینسبتکسبوکارهاییکهفروشآنهابهچرخهکسبوکارحساسیتکمتریدارد،ممکناستقادربهاستفادهازاهرممالیبیشت

.بهکسبوکارهاییباشندکهداراییمشهودمناسبندارندویافروشآنهابهچرخهکسبوکاربسیارحساساست

احبانصحقوقدرآمدخالصتقسیمشدهتوسط)استفادهازاهرممالیبهطورکلیتغییرپذیریبازدهرابرحقوقصاحبانسهام

بعالوه،مصرفآنازطریقیکشرکتسوددهممکناستسطحبازدهرابرحقوقصاحبانسهامافزایش.افزایشمیدهد(سهام

.هردوتأثیررانشانمیدهد3مثال.دهد

ریسک مالی
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،ودرجهاهرممالی.درجهاهرمعملیاتی،توضیحاتیدرخصوصحساسیتدرآمدعملیاتینسبتبهتغییراتفروشمیدهد

هردواهرمامادراغلبنگرانیاصلیدربارهتأثیرمرکب.حساسیتسودخالصنسبتبهتغییراتدرآمدعملیاتیرانشانمیدهد

هآنهامالکاننگرانتأثیرهردواهرمهستندزیراترکیبعواملبرریسکجریانهاینقدیآیند.عملیاتیواهرممالیهستیم

گیومدیرانمالیتصمیماتیمیگیرندتادرحقیقتداراییمالکانراافزایشدهندونیازدارندتادرموردچگون.مؤثراست

(رمیگذاردکهبرساختارسرمایهایاث)وتصمیماتمالی(کهبرساختارهزینهعملیاتیتأثیرمیگذارد)تصمیماتسرمایهگذاری

.کههردوبرریسکوامدهندگانومالکاناثرمیگذاردابرازنگرانیکنند

میگرددکهیکمعیارارزیابی(DTL)درجهاهرممرکبادغامدرجهاهرمعملیاتییکشرکتبادرجهاهرممالیشرکتمنجربه

کهیکماباردیگراینفرضیهراسادهمیسازیم.حساسیتسودخالصنسبتبهتعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهاست

.شرکتتمامآنچهراکهطیسالتولیدنمودهرادرطیسالبهفروشمیرساند

اهرم مرکب
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اهرم مرکب

خالص سود در تغییر درصد

رفته فروش واحدهای تعداد در تغییر درصد
= DTL = درجه اهرم مرکب

(5)

(6)

𝐃𝐓𝐋 =
𝐐 × 𝐏 − 𝑽

𝐐 × 𝐏 − 𝑽 − 𝑭
×

𝐐 × 𝐏 − 𝑽 − 𝑭

𝐐 × 𝐏 − 𝑽 − 𝐅 − 𝑪

= DOL × DFL

=
𝐐 × 𝐏 − 𝑽

𝐐 × 𝐏 − 𝑽 − 𝐅 − 𝑪

یا
فرضنماییدکه

Q= 100.000=تعدادواحدهایفروشرفته
دالرP = 10=قیمتهرواحد

دالرV = 2=هزینهمتغیرهرواحد
دالرF = 500.000=هزینهعملیاتیثابت

دالرC = 100.000=هزینهمالیثابت
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طحازآنجاییکهدرجهاهرمعملیاتیمرتبطباتعدادپایهواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهاستودرجهاهرممالیمرتبطباس

.پایهسودعملیاتیاست،درجهاهرممرکبباتوجهبهتعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهمتفاوتاست

بیشترهرچهنسبتهزینههایعملیاتیثابت.درمورداهرمعملیاتی،هزینههایعملیاتیثابتبهعنواننقطهاتکاعملمیکند

یربهرهنیزدرمورداهرممالی،هزینههایمالیثابتنظ.باشد،حساسیتسودعملیاتینیزنسبتبهتغییراتفروشبیشتراست

جریانهاینقدیهرچهنسبتمنابعتأمینمالیباهزینهثابتنظیربدهیبیشترباشد،حساسیت.بهعنواننقطهاتکاعملمیکند

مالیثابتباادغاماثراتانواعاهرم،متوجهمیشویمکههزینههایعملیاتیو.مالکاننسبتبهتغییرسودعملیاتیبیشتراست

.حساسیتدرآمدمالکانراافزایشمیدهد

اهرم مرکب
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ود،متوجهمیشویم،تعدادواحدهاییکهدرآنشرکتبدونسودبهشرکتباسودتبدیلمیش3بانگاهیدوبارهبهشکلشماره

،برابرباQBEنقطهسربهسر،.بهعنواننقطهسربهسرنامیدهمیشود(تعدادواحدهاییکهدرآنسودخالصبرابرباصفراست)

انقطهایکهدرآندرآمدهاب)تعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهاستکهدرآنسودخالصشرکتبرابرباصفراست

(.هزینههابرابرهستند

،نشانمیدهدکهنقطه8ترسیمدرآمدهاوهزینههایکلیدربرابرتعدادواحدهایتولیدشدهفروشرفتهدرشکلشماره

دراینتعدادواحدتولیدشدهوفروشرفته،درآمدهابرابرباهزینههاهستندودراین.واحداست75.000سربهسربرابربا

.شرایطسودبرابرباصفراست

نقطه سربه سر و نقطه سربه سر عملیاتی
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نقطه سربه سر و نقطه سربه سر عملیاتی
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اهزینههاباشد،درنظربگیرید،وقتیکهدرآمدهابرابرب.میتوانیمنقطهسربهسررابرایرباتیکسوآیرواسپیسمحاسبهنماییم

میتوانیمکیفیتدرآمدهاوهزینههاراازطریقمعادلهزیرنشاندهیم.سودخالصبرابرباصفراست

(:جمعهزینههایعملیاتیمتغیر،هزینههایعملیاتیثابتوهزینههایمالیثابت)

نقطه سربه سر و نقطه سربه سر عملیاتی

𝑷𝑸 = 𝑽𝑸 + 𝑭 + 𝑪
:که
P=قیمتهرواحد
Q=تعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفته
V=هزینهمتغیرهرواحد
F=هزینههایعملیاتیثابت
C=هزینههایمالیثابت
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:بنابراین

نقطه سربه سر و نقطه سربه سر عملیاتی

نای.متوجهخواهیدشدکهمالیاتهادرمحاسباتنقاطسربهسرلحاظنشدهاست)برابراست𝑸𝑩𝑬وتعدادواحدهاینقاطسربهسر،

:با(بداندلیلاستکهدرنقطهسربهسر،درآمدمشمولمالیاتبرابرباصفراست

ربهسرمیتوانیمنقطهیسربهسرسودعملیاتیرانیزمشخصنماییمکهبعنواننقطهیسQBEعالوهبرنقطهیسربهسرسودخالص،

اتیدرآمدهادرنقطهیسربهسرعملیاتیباهزینههایعملیاتیدرنقطهیسربهسرعملی.نیزشناختهمیشودQOBEعملیاتییا

.رامشخصنمایدQOBEیکساندرنظرگرفتهشدهاندتاتعدادواحدهایفروشرفتهیا

𝑷𝑸𝑩𝑬 = 𝑽𝑸𝑩𝑬 + 𝑭 + 𝑪

(7)𝑸𝑩𝑬 =
𝑭 + 𝑪

𝑷 − 𝑽
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تازطریقتقسیمهزینههایثابتعملیاتیبرتفاوتقیمتهرواحدوهزینهمتغیرهرواحدبهدسQOBEاینتوضیحنشانمیدهدکه

:میآید

نقطه سربه سر و نقطه سربه سر عملیاتی

ینههایثابتهمچنانکهکسبوکاربراینقاطباالترازنقطهسربهسرگسترشیافتهوبراینقاطزیرنقطهسربهسرکوچکمیشود،هز

ائزاهمیتترنقاطسربهسربرایشرکتهاییکهاهرمعملیاتیومالیکوچکیدارندازآنهاییکهاهرمبیشتریدارندح.تغییرنمیکنند

هرچه.هندشرکتهاییکهدارایاهرممرکببیشتریهستنددرآمدبیشتریدارندتاهزینههایمالیوعملیاتیثابتراپوششد.است

.تعدادواحدهایفروشازنقطهسربهسردورترشود،اثربزرگنماییایناهرمبیشترخواهدبود

𝑷𝑸𝑶𝑩𝑬 = 𝑽𝑸𝑶𝑩𝑬 + 𝑭

𝑸𝑶𝑩𝑬 =
𝑭

𝑷 − 𝑽
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درتقاضا،عدماطمینان.ترنیزبیانشد،ریسکعملیاتیبهشرایطاقتصادیوسطحاهرمعملیاتیمربوطاستهمانگونهکهپیش

یرکند،زمانیکهشرایطهریکازاینعواملتغی.قیمتمحصوالتوهزینههاازجملهعواملیهستندکهبرریسکعملیاتیموثرند

ناشیازریسکمالی،ریسکمازادیاستکه.شرکتهاییباریسکعملیاتیبیشتر،نوساندرآمدیبیشتریراتجربهمیکنند

سکاماچهکسیمتحملاینری.درجهریسکمالیبااستفادهبیشترازبدهیرشدمیکند.استفادهازبدهیوسهامممتازاست

میشود؟

رفتهشدهریسکتأمینکنندگانسرمایهازطریقسهاموبدهیبهدلیلحقوقمرتبطومسئولیتهایمربوطبامصرفپولقرضگ

شتریقرضدهندگانبهداراییهایشرکتنسبتبهسهامداران،دراولویتهستندلذاامنیتبی.دریککسبوکار،متفاوتاست

.درعوضبرایقرضدادنپولبهیککسبوکار،قرضدهندگاننیازمندپرداختسودواصلآندرزمانسررسیدهستند.دارند

ریسک اعتباردهندگان و مالکان
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یککسبوکار.اینپرداختهایمقرربهقرضدهندگانمیبایستبدوندرنظرگرفتنسوددهیکسبوکارصورتگیرد

الباتیباهمچنیندرموردمط.میبایستیتماممطالباتراطبقبرنامهپرداختنمایدویابهسختیباورشکستگیروبروشود

.اولویتباالتر،قرضدهندگانبازدهمحدودیراازپیشتعریفمینمایند

ایمدعیآنچیزیخواهندبودکهپسازپرداختتمامبدهیه(صاحبانسهام)درمقابل،تأمینکنندگانسرمایهازطریقسهام

دممکنبنابراین،برخالفتعهداتثابتومشخصبهقرضدهندگان،آنچهبرایصاحبانسهامباقیمیمان.شرکتباقیمیماند

ملهدرازایاینریسک،صاحبانسهامدرکسبوکارمربوطهدارایقدرتتصمیمگیریمیباشند،ازج.استقابلمالحظهنباشد

درشرکتهایسهامیعام،حقوقمالکانمعموالًازطریقهیئتمدیره.حقاستخدام،هدایتودرصورتنیازاخراجمدیران

آنهاهمچنیندرخصوصاینکهچهقسمتیازسودشرکترابهعنوانسودسهامبهسهامدارانعادی.انتخابیاعمالمیگردد

.پرداختکنند،تصمیمگیریمیکنند

ریسک اعتباردهندگان و مالکان
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هدرکسبوکارهاییک)قوانیندربیشترکشورهااینحقوقرابههمراهشرایطیبرایپروندهورشکستگیفراهممینماید

عآنبراییکنو.تعدادزیادیقوانینورشکستگیبرایدونوعورشکستگیتعیینشدهاست(.پرداختدیونناتوانهستند

گی،درایاالتمتحده،قوانینورشکست.شناساییشود(بادوام)حمایتموقتازطلبکاراناستتاکسبوکاریمناسبرشد

برای.قراردارد11مقرراتیرابرایسازماندهیمجددساختاریکشرکتبهمنظوربقایآنارائهمیدهدکهتحتعنوانفصل

متحده،درایاالت.کسبوکارهاییکهدوامزیادیندارند،دومیننوعازفرآیندورشکستگیمنجربهرضایتطلبکارانخواهدشد

ازاتدرحالیکههردونوعورشکستگیمنجربهجابجاییاساسیدرحقوقوامتی.ایننوعورشکستگیراانحاللمیگویند

عازصاحبان،قرضدهندگان،کارکنانومدیرانمیشودواینآخریننوعورشکستگیبودهاستکهکسبوکارهایاصلیمان

.بوجودآمدنآنشدهاند

ریسک اعتباردهندگان و مالکان
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لبهمانندتفاوتبینشرکتیکهورشکستگیراشناساییمیکندودچارآنمیشودوشرکتیکهمنحلشدهاستاغ

ریدرشرکتهاییکهاهرمعملیاتیباالییدارند،دارایانعطافپذیریکمت.تفاوتبیناهرمعملیاتیومالیاست

تهاییکهشرک.ایجادتغییراتهستندوحمایتناشیازورشکستگیبرایکاهشهزینههایعملیاتیبسیارکماست

اختاردهیاهرممالیباالییدارند،ازقوانینورشکستگیبرایتغییرساختارسرمایهاستفادهمینمایندوزمانیکهس

.مجددکاملشد،میتوانندمجدداًبهفعالیتادامهدهند

ریسک اعتباردهندگان و مالکان
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(1)38خالصه فصل 

.دراینفصل،اساسریسکعملیاتی،ریسکمالیوروشهایاندازهگیریاهرممرورشد

عدم)ریسکعملیاتی،ریسکمرتبطبادرآمدهایعملیاتی،ریسکفروش.اهرم،استفادهازهزینههایثابتدرساختارهزینهشرکتاست•

الیشاملریسکم.است(ریسکمرتبطبااستفادهازهزینههایثابتدراجرایعملیات)وریسکعملیاتی(اطمیناندرقیمتومقدارفروش

ینحقوقبرایمثال،جداییب)ریسکمرتبطبااینمسئلهاستکهچگونهیکشرکتبرایاجرایعملیاتشمنابعمالیتأمینمینماید

(.صاحبانسهاموبدهیهاییککسبوکار

منظورهمچنینفرمولزیررابه.درجهاهرمعملیاتیبرابراستبانسبتدرصدتغییردردرآمدعملیاتیبهدرصدتغییردرمقدارفروش•

:اندازهگیریدرجهاهرمعملیاتیمورداستفادهقرارمیگیرد

𝐷𝑂𝐿 =
𝑄 × 𝑃 − 𝑉

𝑄 × 𝑃 − 𝑉 − 𝐹
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(2)38خالصه فصل 
زیربرایهمچنینمیتوانیمازفرمول.درجهاهرممالیبرابراستبادرصدتغییرسودخالصنسبتبهیکدرصدتغییردردرآمدعملیاتی•

:ارزیابیدرجهاهرممالیاستفادهنماییم

DTL:درجهاهرممرکببرابراستباارزیابیحساسیتسودخالصنسبتبهتغییردرواحدهایفروشرفتهکهمعادلاستبا = DOL

× DFL

صورتبرابراستباتعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهکهدرآنسودخالصشرکتبرابرباصفراستوبدینQBEنقطهسربهسریا•

:محاسبهمیگردد

شاملتعدادواحدهایتولیدشدهوفروشرفتهاستکهدرآندرآمدعملیاتیشرکتبرابرباصفراستوQOBEنقطهسربهسرعملیاتییا•

:بهصورتذیلآنرامحاسبهمیکنیم
QOBE =

F

P − V

𝐷𝐹𝐿 =
)𝑄 × 𝑃 − 𝑉 − 𝐹 × (1 − 𝑡

)𝑄 × 𝑃 − 𝑉 − 𝐹 − 𝑐 × (1 − 𝑡
=

𝑄 × 𝑃 − 𝑉 − 𝐹

𝑄 × 𝑃 − 𝑉 − 𝐹 − 𝑐

𝑄𝐵𝐸 =
𝐹 + 𝐶

𝑃 − 𝑉
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اینفصلبهبررسیویژگیهایسودتقسیمیوبازخریدسهام،دوروشیکهیکشرکتمیتواندنقدینگیرابین

سود.سودتقسیمی،توزیعوجهنقدبینسهامدارانبراساستعدادسهاممتعلقهاست.سهامدارانشتوزیعنماید،میپردازد

یاممکناستنیازبهچنینتاییدیهایوجود(تقسیمیتوسطهیئتمدیرهبیشترکشورهایاروپاییبهطورکلیودرچین

برخالفپرداختسودواصلاوراققرضهتوسطناشر،پرداختسودتقسیمیبیشترازیک(.درایاالتمتحده)نداشتهباشد

ویا(برایمختلنشدناقالمحسابداریازجملهسرمایهثبتشده)الزامقانونیاستوممکناستتوسطمقرراتقانونی

بهرهو.محدودگردد(بهمنظورحمایتازمنافعدارندگاناوراقبدهیبااولویت)مطابقمفادقراردادهایمربوطبهاستقراض

بهرهمربوطبهبدهیمعموالًسپرمالیاتیبرای.سودتقسیمیدربسیاریازکشورها،مشمولنرخهایمالیاتیمتفاوتهستند

دربرخیکشورهابهسودتقسیمیتعلق.شرکتایجادمینماید،ایندرحالیاستکهسودتقسیمیبدینصورتنیستند

سودتقسیمیممکناستمشمولمالیاتمتفاوتینسبتبهسود.گرفتهبهسهامدارنیزبرایباردوممالیاتتعلقمیگیرد

.سرمایهایباشد

سودنقدی.وشرکتهایسهامیعامپرداختهمیشود(برخالفسهامممتاز)دراینفصل،بهسودتقسیمیسهامعادی

تسیاس.تقسیمیوارزشسهامبازخریدشدهدرهرسال،سیاستپرداختسهمسودشرکتبرایآنسالرانشانمیدهد

.میکندپرداختسهمسودشرکتمجموعهایازاصولاستکهپرداختسهمسودرامدیریت
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یبـهسودتقسیمیوبازخریدسهامباعثنگرانیتحلیلگرانمیشـودزیـرابـهعنوانپرداختـ
یمـتزمانیکهنوسـاناتق.سهامداران،بربازدهسرمایهگذاریونسبتهایمالیتأثیرمیگذارد

.نـدسهامزیاداست،سرمایهگذارانگاهیاوقاتاهمیتسودتقسیمیبربازدهرافراموشمیکن
درصـد7/9برابربـاMSCIEAFE،بازدهکلناخالصشاخص2008تاپایانسال1969ازابتدایسال

درصـد7/6بودهاست،بااحتسابسرمایهگذاریمجددسودتقسیمیسالیانهاینبـازدهیبـه
ازهمچنینبراساسدادههایبهدستآمدهازقیمتوسودتقسیمیسهامبزرگ.کاهشمییابد

درصـدبـودهکـهبـااحتسـاب6/9،بازدهیبراسـاسقیمـتIbbostonاز2008تا1926سال
همچنینسـود.درصدکاهشیافتهاست3/5سرمایهگذاریمجددسودتقسیمیاینبازدهیبه

تقسیمیممکناستدادههایمهمیدربارهعملکردآتیشرکتوبازدهسـرمایهگذاریفـراهم
سودتقسیمیتحلیلگرانمیبایستتالشنمایندتاباتمامجوانبمرتبطباسرمایهگذاری.نماید

.وبازخریدسهمآشناشوند
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اشکال مختلف تقسیم سود: سود تقسیمی

میانسودنقدیتقسیمیمیتواند.شرکتهامیتوانندسودتقسیمیرابهروشهایگوناگونیپرداختنمایند

واعان.یاتقسیمسودبههنگامانحاللشرکت،پرداختشود(اضافی)سهامدارانبهصورتمنظم،ویژهیانامنظم

یمیدراینبخش،روشهایگوناگونیراکهسودتقس.دیگرسودتقسیمیشاملسهامجایزهوتجزیهسهاماست

.میتواندپرداختشودوتأثیرآنبرسهامداروشرکتبررسیمیشود
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سودنقدیتقسیمی
منظم

اشکال مختلف تقسیم سود: سود تقسیمی

سودتقسیمیانحالل

سودتقسیمیویژهیا
اضافی

سودتقسیمیبهصورت
انتشارسهام

تجزیهسهام

برنامههایسرمایه
گذاریمجددسود

سهام

سود 
تقسیمی
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سودنقدیتقسیمیمنظم

ممکناستفراوانیپرداختدر.بسیاریازشرکتهاتوزیعوجهنقدبینسهامدارانشانرابراساسبرنامهایمنظمانتخابمینمایند

درایاالتمتحدهوکانادا،بیشترشرکتهاسودتقسیمیرابهصورتفصلیپرداختمینماینداماروالعادی.بازارهامتفاوتباشد

دردیگرنقاطآسیا،شرکتهااغلبیکباردرسالسود(.مقاطعششماهه)پرداختسوددراروپاوژاپندوباردرسالاست

.خالصهایازبرنامهپرداختسودتقسیمیدربازارهایمختلفرانشانمیهد1جدول.تقسیمیپرداختمینمایند

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

روش های معمول بازار

سه ماه یک بار یا فصلی ایاالت متحده و کانادا

(شش ماهه)دو بار در سال  اروپا

(شش ماهه)دو بار در سال  ژاپن

سالیانه چین

سالیانه تایلند



سودنقدیتقسیمیمنظم

روندبا.شدهندبیشترشرکتهاییکهسودنقدیتقسیممینمایندتالشمیکنندتاسودتقسیمیراثابتنگهدارندیاافزای

ثباتتقسیمسودطییکدورهطوالنیبرایبسیاریازشرکتهاوسهامدارانحائزاهمیتاستزیراچنینروندی

ودحداقل،بیشترشرکتهاییکهسودتقسیمیپرداختمینمایندتالشدارندتاس.نشاندهندهسوددهیباثباتاست

یهستندتقسیمیرادرزمانمواجهبامشکالتزودگذرکاهشندهنددرحالیکهبرخیشرکتهابهدنبالافزایشسودتقسیم

.تابهسرمایهگذاراننشاندهندسهامآنهاازنوعسرمایهگذاریباکیفیتباالاست

رحالسودتقسیمیمنظموخصوصاًافزایشمنظمسودتقسیمیعالمتیاستکهبهسرمایهگذاراننشانمیدهدشرکتد

میشایدازهمهاینمواردمهمتر،مدیریتبتواندازاعالمسودتقسی.رشداستومنافعاشراباسهامدارانشریکمیشود

درهمینراستا،افزایشدرسودتقسیمیمنظم.بهمنظوربرقراریاعتماددرآیندهشرکتاستفادهنماید

.اغلبدارایتأثیرمثبتیبرقیمتسهاماست(بهخصوصاگرغیرقابلپیشبینیباشد)
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سودنقدیتقسیمیمنظم

(DRPs)برنامههایسرمایهگذاریمجددسودسهام

ابرخیبازارهایجهانی،شرکتهامجازهستندتاسیستمیداشتهباشندکهبهسهامداراناجازهدهدتابهطورخودکارکلیدر

DRPنوانچنینبرنامهسرمایهگذاریبهع.بخشیازسودنقدیتقسیمیازیکشرکترادرسهامهمانشرکتسرمایهگذارینمایند

هاعالمسهامدارانیکهتمایلدارندتادردریپشرکتنمایندمیبایستبهنهادمربوط(.تلفظمیگردد«دریپ»)شناختهمیشود

:سهنوعدریپبرایسرمایهگذاریمجددسودتقسیمیشناساییشدهاند.نمایند

.کهدرآنشرکت،سهامیرادربازارآزادخریداریمینمایدتابهسهاماضافیدستیابددریپبازارآزاد•

هامکهدرآنشرکتنیازبهس(درانگلستانشناختهمیشودطرحهایگواهیموقتسودسهامسهمیبهعنوان)دریپهایجدید•

.مازادراازطریقانتشارسهامبهجایخریدآنبرطرفمیسازد

برنامههایسرمایهگذاریمجددسودسهام
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سودنقدیتقسیمیمنظم

.برنامههاییکهدرآناجازهبهدستآوردنسهامازطریقخریدآنازبازارآزادیاانتشارسهامجدیدوجوددارد

روشهایشرکتهامیتوانندسهامدارانمختلفراازطریقارائه.شرکتمیتواندباارائهاینبرنامههامنافعمختلفیرادنبالنماید

دارانهمچنینممکناستسرمایهگذاریطوالنیمدتدرشرکتراازطریقترغیبسهام.سادهبرایافزایشسهام،تشویقنمایند

طبادریپهایجدیدبهشرکتاجازهمیدهندتاسرمایهشرکترابدونهزینههایشناورمرتب.بهوفاداریبهشرکتبرانگیزاند

نینازجملهمنافعبالقوهسهامدارایناستکهچ.انتشارسهامجدیدثانویهبااستفادهازشرکتهایتأمینسرمایهافزایشدهد

برنامههاییاجازهافزایشسهامبهروشمتوسطهزینهرامیدهدوبهسهامدارانکوچکفرصتافزایشتعدادسهامبهصورت

ازبرخی.مشارکتسهامدارانمعموالًهیچهزینهمعامالتیبرایکسبسهاماضافیازطریقدریپندارد.مقرونبهصرفهایمیدهد

امشرکتهامعموالًدرخصوصدریپهایجدید،پیشنهادهاییویژهایبهمشارکتکنندگاندریپارائهمیکنندازجملهخریدسه

توجهداشتهباشیدکهفروشبهکسر،سهامسهامدارانیکهدردریپشرکت(.درصد5تا2معموالً()بهکسر)کمترازقیمتبازار

.نمیکنندرانیزرقیقمینماید

برنامههایسرمایهگذاریمجددسودسهام
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سودنقدیتقسیمیمنظم

دهسهامخریداریش.نقطهضعفاینروشبرایسهامدارانفعالدرحوزههاییاستکهسودسرمایهمشمولمالیاتمیگردد

مجدداگرقیمتهرسهمبرایسرمایهگذاری.ازاینطریقمتوسطهزینهرابرایاهدافمالیاتبرسودسرمایهتغییرمیدهد

(کاهش)ایشازقیمتاولیهخریدباشد،سرمایهگذاریمجددسودتقسیمی،متوسطهزینهراافز(کمتر)سودتقسیمیبیشتر

.ددرهرصورت،جزئیاتبایدبهصورتدقیقثبتگرددتاسودوزیانرادرزمانفروشسهامقابلمحاسبهباش.خواهدداد

گذاریمشکلدیگریکهممکناستبرایسهامدارانبهوجودآید،سودنقدیتقسیمشدهحتیدرصورتیکهمجدداًسرمایه

شود،درهمانسالیکهدریافتمیگردد،مشمولمالیاتخواهدبود،لذاسهامدارانناچاربهپرداختمالیاتبررویسود

ناستدرباتوجهبهدالیلذکرشده،استفادهازچنینبرنامههاییممک.نقدیمیشوندکهحتیآنرادریافتنیزنکردهاند

نظیرانواعویژهایازحسابهای(سودحاصلازسرمایهگذاریفعلیمشمولمالیاتنمیباشد)حسابمالیاتمعوقه

.بازنشستگیمناسبباشد

برنامههایسرمایهگذاریمجددسودسهام
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تیاستکهسودتقسیمیویژهیااضافینیزکهبهعنوانسودتقسیمینامنظمشناختهمیشود،سودپرداختیتوسطشرک

این.بهصورتمنظمسودپرداختنمیکندویاسودپرداختیاستکهبرایجبرانسودتقسیمیمنظمپرداختمیشود

،شرکتمایکروسافتمبلغقابل2004برایمثال،درسال.پرداختهایمازادممکناستدراثرشرایطویژهایانجامشود

.دالرسودنقدیپرداختکرد08/3دالررسید،30توجهینقدینگیمازادداشتوزمانیکهقیمتسهامبه

شرکتها،بهویژهدرصنایعچرخهای،گاهیاوقاتبهمنظورتوزیعبیشترسوددرسالهاییکهدرآمدبیشتریداشتهاند

دردورانرکوداقتصادی،زمانیکهدرآمدکمشدهویاحتیزیاندارند،نقدینگیکه.اقدامبهپرداختسودمازادمینمایند

.برایسودتقسیمیدرنظرگرفتهشدهبود،حفظشدهوپرداختنمیگردد

سودتقسیمیویژهیااضافی
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سبیبهعنوانمثال،شرکتممکناستدرابتداسودتقسیمیمنظمکمیاعالمنمایدودرپایانسالکهعملکردمنا

آغازومنجربهتعلیقشرکتهایفوردموتورو2008پیشازرکودیکهدرسال.داشت،سودتقسیمیاعالمخواهدنمود

الهاییجنرالموتورزشد،فوردوجنرالموتورزاغلبسودتقسیمیمنظمفصلیمتوسطیرااعالممینمایدودرپایانس

.کهسودمناسبیکسبمینمودند،سودتقسیمیمازادپرداختمینمودند

سودنسبتپرداختدراینمثال،.شرکتیراباسیاستهایبیانشدهدربارهپرداختسودمازادبررسیمینماید1مثال

شخصبهسودنقدیتقسیمیسهامعادیکهازتقسیمدرآمدخالصبهتعدادسهامعادیطییکدورهزمانیمتقسیمی

.گفتهمیشود

سودتقسیمیویژهیااضافی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



:نامداردسودتقسیمیانحاللسودتقسیمیزمانیکهشرکتدریکیازشرایطذیلاست،

.(پسازاینکهکلیهبدهیهاپرداختشد)هنگامیکهشرکتتعطیلشودوداراییهایخالصبینسهامدارانتوزیعگردد•

.عمیکندهنگامیکهشرکتبخشیازکسبوکاررابرایتأمیننقدینگیبهفروشمیرساندوعایداتشرابینسهامدارانتوزی•

(.کاهشدرسرمایه)هنگامیکهشرکتسودیمازادبرسودانباشتهتقسیممینماید•

سودتقسیمیانحالل
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،(ایزهسهامج)باسودتقسیمیسهام.سودتقسیمیبهصورتانتشارسهام،یکنوعازسودتقسیمیغیرنقدیاست

اب.رابینسهامدارانبهجایپولنقدتوزیعمینماید(درصدسهاممنتشرشده10تا2معموالً)شرکتسهامعادیاضافی

سهمباقیمت100برایمثال،اگریکسهامدار.هزینهکلسهامدارثابتباقیمیماند،هزینههرسهمکاهشمییابداینکه

درصدسود5پسازدریافت.دالرخواهدبود1.000دالربهازایهرسهمخریداریکردهباشد،هزینهکلبرابربا10

9/52بااینحال،هزینههرسهمبه.دالردارد1.000سهمخواهدبودکهقیمتیبرابربا105تقسیمیسهام،سهامداردارای

.کاهشمییابد(دالر1000÷105)دالر

سهممنتشرشدهبابتسودسهامممکناستبهعنوانپیشرفتیدرسودنقدتقسیمیازدیدگاهسهامدارانوشرکتدر

.بههرسهامدار،سهامیرایگانتعلقگرفتهوشرکتنبایدوجهنقدیبابتسودتقسیمیپرداختنماید.نظرگرفتهشود

بعالوه،سهاممنتشرشدهبابتسودسهامتقسیمیعموماًمشمولمالیاتنیستندزیراایننوعسودتقسیمیتنهاارزش

.بازارحقوقصاحبانسهامرابهبخشهایکوچکتریتقسیممینماید

سودتقسیمیبهصورتانتشارسهام
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افزایشزیراهمهسهامداران)سهاممنتشرشدهبابتسودتقسیمیتاثیریبرنسبتمالکیتسهامداراندرشرکتندارد

سهمزیراافزایشدرتعداد)همچنینارزشمالکیتسهامدارانشرکتنیزنمیکند(مشابهیدرتعدادسهامخواهندداشت

،همراهباکاهشدرآمدبهازایهرسهمودیگرمعیارهایارزشهرسهمشرکتکهناشیازافزایشسهاممنتشرشدهاست

(.میباشد

رهمندشرکتهاییکهسودتقسیمیمنظمیرابهصورتسهامجدیدپرداختمینمایندنیزازفوایدروشموردنظرخودبه

هباوجودسهاممنتشرشد.ازنظراینشرکتها،سهامجدیدمنتشرشدهداراییسهامدارانراگسترشمیدهد.میشوند

یشبرایتقریباًهمیشهیکافزا)بیشتر،احتمالاینکهسهامدارانحقیقیبیشتریمالکسهامباشندبیشترمیشود

یکباورسنتیایناستکههرچهقیمتسهمکمترباشد،سرمایهگذارانبیشتریجذبمیشوند،همه(.شرکت

براییکشرکتدرحالرشد،سود.دالردرنظرمیگیرند80تا20شرکتهایایاالتمتحدهاغلبقیمتبهینهسهامرابین

تقسیمیبهصورتسهام،راهیبراینگهداشتنقیمتهرسهمدرمحدودهبهینهاست

سودتقسیمیبهصورتانتشارسهام
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قسیمیازنقطهنظرشرکت،تفاوتاصلیبینسودتقسیمیبهصورتسهاموسودتقسیمینقدیدرایناستکهسودت

.رشرکتنداردنقدیبرساختارسرمایهشرکتتأثیرمیگذارددرحالیکهسودتقسیمیبهصورتسهامهیچتأثیراقتصادیب

تراداراییهایشرک(باکاهشسودانباشته)وحقوقصاحبانسهام(زیراپولنقدپرداختمیشود)سودتقسیمینقدی

توجهنقدوسرمایهگذاریهایکوتاهمد)درشرایطیکسان،نسبتهاینقدینگینظیرنسبتوجهنقد.کاهشمیدهد

بایدکاهشیابد،(داراییهایجاریتقسیمبربدهیهایجاری)ونسبتجاری(تقسیمبربدهیهایجاری

و(سهامکلبدهیتقسیمبرحقوقصاحبان)نسبتهایاهرمینظیرنسبتبدهیبهحقوقصاحبانسهام(.کاهشوجهنقد)

بابتسودبهعبارتدیگر،سهاممنتشرشده.نیزافزایشمییابد(کلبدهیتقسیمبرکلدارایی)نسبتبدهیبهدارایی

مییابداگرچهسودکسبشدهبامقدارسودتقسیمیکاهش.تقسیمیبرداراییهایاحقوقصاحبانسهامتأثیرنمیگذارد

لحقوق،درنتیجهک(ارزشکلسهاممنتشرشده)،سرمایهافزایشمییابد(تعدادسهاممنتشرشدهضربدرقیمتهرسهم)

آنکهدربخشبعدیبهبررسی)چهسودتقسیمیبهصورتسهاموچهتجزیهسهام.صاحبانسهامتغییرینمیکند

.بایدبرنسبتهاینقدینگییانسبتهایاهرمیتأثیربگذارد(پرداختهمیشود

سودتقسیمیبهصورتانتشارسهام
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تجزیهسهاممشابهتقسیمسودبهصورتسهاماستوهیچتأثیراقتصادیبرشرکتنمیگذاردوکلارزشسهام

،مالکبرایمثال،اگرشرکتیتجزیهسهامیکبهدورااعالمنماید،هرسهامداربهازایهرسهم.سهامدارانتغییرنمیکند

وارزشبازارP/Eبهنصفکاهشمییابدو(ودیگردادههابهازایهرسهم)بنابراین،سودهرسهم.یکسهمجدیدمیشود

یهسهامنگهفرضکنیدشرکتنسبتپرداختسودتقسیمیراهمانندقبلازتجز.حقوقصاحبانسهامبدونتغییرمیماند

یرهرگونهبهغیرازتأث.نیزتغییرنخواهدکرد(سودتقسیمیسالیانههرسهمبهقیمتهرسهم)دارد،بازدهسودتقسیمی

(سهاممانندسودتقسیمیبهصورت)اطالعاتیاسودیکهسرمایهگذارانمشمولتجزیهسهامدرکمیکنند،تجزیهسهام

.بایدبرثروتسهامدارانبیتأثیرباشد

تجزیهسهام
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فتنیزاگرچهتجزیهسهمیکبهدوویکبهسهبسیاررایجهستند،اماگاهیاوقاتتجزیهسهامبهصورتچهاربهپنجیاسهبهه

سودمانندبرای)درکاینمسئلهکهثروتسهامدارانباتجزیهسهامتغییرینخواهدکردبسیارمهماست.گاهیاوقاترخمیدهد

مثالیازتجزیهیکبهدوواثرآنبرقیمتسهام،سودهرسهم،سودهرسهم،نسبتپرداخت3جدول(.تقسیمیبهصورتسهام

.وارزشبازاررانشانمیدهدP/Eسودتقسیمی،بازدهسودتقسیمی،

تجزیهسهام

پس از تجزیه پیش از تجزیه

میلیون8 میلیون4 تعداد سهام منتشر شده

(یورو2/40)یورو 20 یورو40 قیمت سهام

(یورو5/1÷2)یورو 75/0 یورو50/1 سود هر سهم

(یورو5/0÷2)یورو 0.25 یورو50/0 سود تقسیمی به ازای هر سهم

3/1 3/1 نسبت پرداخت سود تقسیمی

(25/0÷20)درصد 25/1 درصد25/1 بازده سود تقسیمی

7/26(75/0÷20) 7/26 P/E

(میلیون8*یورو20)میلیون یورو 160 میلیون یورو160 ارزش بازار شرکت

ـ قبل و بعد از تجزیه یک به دو3جدول 



یراهمانطورکهمشاهدهمیشود،تجزیهیکبهدوسهاماساساًشبیهبهتقسیمصددرصدیسودبهشکلسهاماستز

شدهبااینکهسهامجدیدمنتشر:تنهاتفاوتدرثبتهایحسابداریاست.درصدکاهشمییابد50تمامدادههایهرسهم

بهعنوانبابتسودتقسیمیوتجزیهسهامبرکلحقوقصاحبانسهاماثریندارد،اماسهامجدیدمنتشرشدهبابتسود

سهاماماتجزیهسهامهیچتاثیریبرحقوقصاحبان.انتقالدرآمدحاصلشدهمیانصاحبانسهامدرنظرگرفتهمیشود

.ندارد

هاممعموالًتجزیهسهامزمانیاتفاقمیافتدکهقیمتس.یکشرکتممکناستدرهرزمانیاعالمتجزیهسهامنماید

.رمیگیرندبسیاریازسرمایهگذاراناعالمتجزیهسهامرانشانهمثبتیبرایافزایشقیمتآتیسهامدرنظ.افزایشیابد

هوزمانآندربیشترمواقع،تجزیهسهاماعالمشدهتنهانشاندهندهایناستکهقیمتسهامبهاندازهکافیافزایشیافت

.رسیدهکهتجزیهسهامقیمتسهمرابهمحدودهمناسبکاهشدهد

تجزیهسهام
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گاه شماری پرداخت: تقسیم سود

شرکتبرایوقتیهیئتمدیرهیک.دربخشقبلی،متوجهشدیمکهتقسیمسودمیتوانندبهشکلهایمختلفیصورتگیرد

اریدرادامهگاهشم.پرداختسودتقسیمیرأیمیدهند،گاهشماریاستانداردیبرایاینپرداختدرنظرگرفتهشدهاست

نروزیبااینکهگاهشماریپرداختدربازارهایجهانیمتفاوتاست،زماناعالن،اولی.پرداختسودتقسیمیتوصیفمیشود

علقکهسهامبدونتأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشودوزمانیراکهبهدارندگانسهامدرآنتاریخ،سودوسایرحقوقت

.میگیرددرمبادالتجهانیرایجهستند
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زماناعالن

اولینروزیکهسهام
بدونتاثیرازسود

تقسیمیمعاملهمیشود

زمانیکهبهدارندگانسهامدرآنتاریخ،
سودوسایرحقوقتعلقمیگیرد

تاریخپرداخت

فاصلهبینتاریخهایاعالمشده
درگاهشمارپرداختسودتقسیمی

ودتقسیم س



زماناعالن

ودتقسیم س

سوداولینتاریخدرگاهشمار،زماناعالنیاهمانروزیاستکههیئتمدیرهشرکتبیانهایدرخصوص

.عیینمیشوددراینبیانیه،منظمیانامنظم،نقدییاغیرنقدیبودنسودتقسیمیت.پرداختیرامنتشرمینمایندتقسیمی

ندرچینوچندینکشوراروپایی،سهامدارا.تقسیمسودسهامبامجوزپرداختتوسطهیئتمدیرهشرکتآغازمیشود

تصویبپرداختسودتقسیمیتوسطسهامداران2006درژاپن،درسال.میبایستیپرداختسودتقسیمیرامصوبنمایند

.قانونیشد

شخصدرزماناعالن،شرکتزمانیراکهبهدارندگانسهامدرآنتاریخ،سودوسایرحقوقتعلقمیگیردوتاریخپرداختم

.وبسایتشرکتوبرخیوبسایتهایمالی،زماناعالنوسایراطالعاتمربوطهرامنتشرمینمایند.مینماید
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ودتقسیم ساولینروزیکهسهامبدونتاثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود

ازپساززماناعالن،زمانبعدیدرگاهشمارتقسیمسود،زماناولینروزیکهسهامبدونتأثیر

استدربیشتربازارهایجهانی،اینتاریخ،دوروزکاریقبلاززمانی.سودتقسیمیمعاملهمیشود

خبهفاصلهبینایندوتاری.درهنگکنگیکروزکاریقبلاست.کهبهدارندگانسهام،سودوسایرحقوقتعلقمیگیرد

راولینسرمایهگذارانیکهد.چرخهتسویهمبادالتبورسیبستگیداردکهسهامدرآنپذیرششدهوموردمعاملهقرارمیگیرد

د،سودروزیکهسهامبدونتأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود،صاحبسهامهستندیاقبلازآناقدامبهخریدسهامنمودهان

وزدوشنبهبرایمثال،اگراولینروزیکهسهامبدونتأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود،ر.تقسیمشدهرادریافتخواهندکرد

نبهوبیشتربازارهایجهانیدرروزهایش)باشد،سهامبایدتاجمعهخریداریشودتابتوانسودتقسیمشدهرادریافتکرد

؛اینموضوعنشانمیدهد.اینروزمعموالًدرتابلویمعامالتسهمموردنظردرجمیشود(.یکشنبهبازنیستند
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ودتقسیم ساولینروزیکهسهامبدونتاثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود

برایمثال،اگریکسهمبهقیمت.پایانیهمانروزکسرمیگرددقیمتارزشسودتقسیمیاز

دوشنبهدالرباشد،درروز0/25وسودتقسیمی(ex-dateروزقبلاز)دالردرروزجمعهبستهشود20

(ex-date)دالرباشد،سودتقسیمی20اگرقیمتپایانیهرسهمدرروزدوشنبه،.دالرخواهدبود19/75،قیمتهرسهم

.دالرخواهدبودحتیاگرقیمتپایانیدرروزدوشنبهبرابرباقیمتپایانیدرروزجمعهباشد0/25همچنان
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زمانیکهبهدارندگانسهامدرآنتاریخ،سودوسایرحقوقتعلقمیگیرد
ودتقسیم س

تاریخیزمانیکهبهدارندگانسهامدرآنتاریخ،سودوسایرحقوقتعلقمیگیردعموماًدوروزکاریپساز

رکتثبتاینتاریخیاستکهسرمایهگذاراندرلیستسهامدارانش.استکهسهامبدونتأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود

معاملهبااینکهزماناولین.شدهومالکیتسهامآنهابرایدریافتسودتقسیمیوسایرحقوقبهرسمیتشناختهشدهاست

دارندگانسهمبدونتأثیرازسودتقسیمیبورساوراقبهاداریکهسهامدرآنپذیرفتهشدهاست،تعیینمیگردد،تاریخیکه

.سهامحقدریافتسودتقسیمیوسایرحقوقرادارند،توسطشرکتتعیینمیگردد
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تاریخپرداخت

ودتقسیم س

شرکتاینتاریخروزیاستکه.تاریخنهاییدرگاهشمارسودتقسیمی،تاریخپرداختاست

پیشترهمانگونهکه.سودتقسیمیراپرداختمینمایدویااخیراًبهصورتالکترونیکیانتقالمیدهد

تاریخهایبرخالف.نیزبیانشد،شرکتتاریخپرداخترادربیانیهایکهتحتعنوانزماناعالنمنتشرمینماید،ذکرمیکند

برایمثال،.دیگرکهتنهادرروزهایکاریرخمیدهد،تاریخپرداختدرروزهایتعطیلوآخرهفتههامیتواندانجاممیشود

دسامبردرنظربگیردحتیاگربرخیازآناین15سپتامبرو15ژوئن،15مارچ،15شرکتیممکناستتاریخپرداختشرا

.تاریخهاباروزهایغیرکاریویاتعطیلمصادفشود

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



فاصلهبینتاریخهایاعالمشدهدرگاهشمارپرداختسودتقسیمی

ودتقسیم س دارندگانزمانبیناولینروزیکهسهامبدونتأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشودوزمانیکه

تاریخهایامازمانبین(معموالًدوروزکاری)شاملسودتقسیمیوسایرحقوقمیشوند،ثابتاست

وسایرحقوقبرایمثال،زمانیکهدارندگانشاملسودتقسیمی.دیگرکهتوسطهرشرکتتعیینمیشودمیتواندمتغیرباشد

سیممیشوندمعموالًازیکهفتهتایکماهپسازتاریخاعالناستامامیتواندبرایتقسیمسودنامنظم،ویژه،نقدیوتق

شوندوتاریخبهطورمشابه،فاصلهبینتاریخیکهدارندگانشاملسودتقسیمیوسایرحقوقمی.بهصورتسهامدیرترنیزباشد

دکهبیشترشرکتها،برایتقسیمسودنقدیازیکروالمشخصپیرویمیکنن.پرداختمعموالًازچندروزتاچندماهاست

برخینشریاتکسبوکارکهشاملشرکتهایخصوصیاستتاریخهایحدودیجلسات.سهماهه،ششماههیاسالیانهاست

گاهشماریازتقسیمسودسهامعادیرا3مثال.مربوطبهسودتقسیمیشرکتوسایرتاریخهایمربوطراگزارشمیدهند

.نشانمیدهد
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روشهایبازخرید
سهام

بازخرید سهام

تاثیربازخریدسهامبر
صورتهایمالی

معادلارزیابیسودتقسیمی
نقدیوبازخریدسهام
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بازخرید سهام
میبرخالفسودتقسی.معاملهایاستکهدرآنیکشرکتسهامخودرادوبارهخریداریمیکند(بیعمتقابل)بازخریدسهام

انبنابراین،بازخریدسهاممیتواندبهعنو.بهصورتسهاموتجزیهسهام،بازخریدسهامازوجوهنقدشرکتاستفادهمیکند

نسهامخزانهسهامیکهمنتشرمیشودومتعاقباًبازخریدمیگرددبهعنوا.جایگزینیبرایسودتقسیمینقدیدرنظرگرفتهشود

هسودبهدرهردوموردبهعنوانسودتقسیمی،رأیگیرییامحاسب.طبقهبندییادربرخیحوزههایقضایینادیدهگرفتهمیشوند

اریخیسودتقسیمینقدی،استفادهیارشداستفادهازبازخریدسهامبهصورتتبرخالف.نمیشوندازایهرسهمدرنظرگرفته

اینعملدرایاالتمتحدههرگزصراحتاًغیرقانونی.قانونیاعالمشد1981درانگلستان،بازخریدسهامدرسال.نیازمندقوانیناست

.قانونیشد1982نبودهاستامااستفادهازآنبهصورتقابلتوجهیتنهابراساسقانونکمیسیونبورسواوراقبهاداردرسال

(.اینقانونازشرکتهایبازخریدکنندهسهامدرمقابلدستکاریقیمتسهاممحافظتمینماید)

1999درآلمانوسنگاپور،1998درژاپن،1995برایمثال)بازارهایدیگردرقارهاروپاوآسیااخیراًقوانینیدراینزمینهداشتهاند

بازخریدسهامدربسیاریازبازارهامشمولمحدودیتهایبیشترینسبتبه(.دردانمارکوسوئد2000درهندونروژ،

اینمحدودیتهاشاملبرنامهبازخریدسهاممصوبشدهتوسطسهامداران،محدودیتدردرصدبازخرید.ایاالتمتحدهمیشود

ازکلسهاممنتشرشده،سازوکارهایبازخریدمجازومحدودیتهاییدرارائهخدماتبهمنظورحمایتاز(درصد10اغلب)سهام
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بازخرید سهام

میالدی،سود80برایایاالتمتحده،دراوایلدهه.بازخریدسهاممیتوانددرمقابلسودتقسیمینقدیاندازهگیریشودرشد

میالدیوبازدردههاولقرندوازدهم،90دراواخردهه.برابربیشترازارزشبازارسهامبازخریدشدهبود5تقسیمینقدیتقریباً

یردربسیاریازبازارهایدیگر،نظ.ارزشسهامبازخریدشدهاغلبازارزشسودتقسیمینقدیدرایاالتمتحدهتجاوزمیکرد

داولشدهکانادا،انگلستان،آلمان،فرانسه،هنگکنگوکره،استفادهازبازخریدسهامبهطرزفزایندهایدرحالافزایشاستومت

.است

بااینشرایط.بهطورکلی،زمانیکهمقدارسهامبازخریدشدهمجازاست،شرکتبهطورجدیمتعهدبهبازخریدسهامنمیشود

یناستکهتضاددیگرباسودتقسیمینقدیدرا.اعالنسودتقسیمیکهشرکترامتعهدبهپرداختسودمینماید،متضاداست

یدسهاموجهسودتقسیمینقدیبهصورتمتناسببینسهامدارانوبراساسدرصدمالکیتشانتوزیعمیگردددرصورتیکهبازخر

زاداجرابرایمثال،اگربازخریدتوسطیکشرکتوازطریقسفارشاتخریددربازارآ.نقدیرابهطورمتناسبیتوزیعنمیکند

.شود،وجهنقدبهطورکارآمدیتنهاتوسطسهامدارانیکهسفارشفروشداشتهاند،دریافتمیشود
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بازخرید سهام

:زیرعموماًتوسطشرکتهابرایبازخریدسهامارائهمیشوددالیل

یمتبرایاینکهمدیریتمتوجهشود،سهامشرکتکمترازارزشواقعیدربازارمعاملهمیشودیابهطورکلیحمایتازق•

.اینهدفبهدفعاتتوسطمدیرانامورمالیایاالتمتحدهذکرشدهاست.سهام

بازخریدسهامبهمدیریتشرکتاجازهانعطافپذیریدرمقدارو.انعطافپذیریدرتوزیعوجهنقدبینسهامداران•

.زمانبندیمیدهدوهمچنینازشرکتاینسطحازفعالیتبازخریدسهامدرآیندهانتظارنمیرود

هایکاراییمالیاتدرتوزیعوجهنقددربازارهاییکهدرآننرخمالیاتبرسودتقسیمینقدیازنرخمالیاتبردرآمد•

.سرمایهایبیشتراست

.جذبافزایشدرسهاممنتشرشدهناشیازاعمالاختیاراتسهام•

دبرایمثال،بازخریدسهامممکناستنشاندهدکهشرکتوجهنق.انگیزههایدیگرینیزبرایبازخریدسهاموجوددارد

.بیشترینسبتبهاستفادههایسودآورانباشتهساختهونمیخواهدسودتقسیمینقدیبیشتریپرداختنماید
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روشهایبازخریدسهام

خریدازبازارآزاد

بازخریدازطریقمذاکرهمستقیم

حراجهلندی

بازخریدتعدادمشخصیسهامباقیمتثابت

لچهارروشیکهشرکتهابازخریدسهاممینمایندبهترتیباهمیتبهشرحذی
:است
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روشهایبازخریدسهام

خریدازبازارآزاد

بهعنواناینروشبازخریدسهامرایجترینروشیاستکهشرکتازآنطریقسهامشرا

حداکثرروشبازخریدسهامازبازارآزادبهشرکت.ضمانتشرایطدربازارآزادخریداریمیکند

بازخریددربازارآزادمنعطفترینگزینهبراییکشرکتاستزیراهیچالزامقانونیبرای.انعطافپذیریرامیدهد

بهعهدهگرفتنوتکمیلبرنامهبازخریدوجودنداردویکشرکتممکناستازیکبرنامهاعالمشدهبهدالیلمختلف

درایاالتمتحده،معامالتدربازارآزادنیازمند.مانندنیازبهوجهنقدغیرقابلپیشبینی،وهزینهسرمایهتبعیتنکند

.نیستتصویبسهامداران
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روشهایبازخریدسهام

پیشنهاد2005دراروپاتصویبسهامدارانالزامیاست،ورمالندرسالازآنجاییکه

بازخریدکردتمامشرکتهاچنینمجوزیازسهامداراندریافتنمایندتادرصورتیکهشرایط

درذهنبسیاری.مجوزبازخریدسهاممیتواندسالهاادامهداشتهباشد.سهامزیرقیمترخدهد،بتواننداینکارراانجامدهند

اگربازخریدسهامشرکتبهدرستیبرای.ازسهامداران،اعالنسیاستبازخرید،برایقیمتسهامحمایتیرافراهممیآورد

کاهشاثرقیمتیزمانبندیشدهباشدوبهرهبرداریازشرایطیکهدرآنسهامکمترازارزشدربازارقرارمیگیرد،اینروش

.نسبتاًمقرونبهصرفهاست

خریدازبازارآزاد
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روشهایبازخریدسهام

مشخصیگاهیاوقاتیکشرکتپیشنهادمناقصهایباقیمتثابتراارائهمیدهدتاتعداد

.سهامراباقیمتثابتخریدارینمایدکهمعموالًکمیبیشترازقیمتفعلیبازاراست

میلیونسهمبهقیمتهرسهم5دالرباشد،شرکتممکناستپیشنهادبازخرید37مثالدراسترالیا،اگرقیمتهرسهمبرای

میلیونسهمباشد،شرکتمعموالًاین5اگرتعدادسهامارائهشدهبرایفروشتوسطسهامدارانبیشتراز.دالرارائهدهد40

روزآینده،پیشنهادمناقصهبا30بامشخصکردنیکزمانثابتنظیر.تعدادرابهتناسبازهرسهامدارخریداریمینماید

.قیمتثابتبهسرعتانجاممیشود

بازخریدتعدادمشخصیسهامباقیمتثابت
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روشهایبازخریدسهام

مشخصحراجهلندینیزنوعیمناقصهاستکهبهسهامدارانپیشنهادمیشودامابهجای

ارائهکردنیکقیمتثابتبرایتعدادیسهام،شرکتمحدودهایازقیمتهایقابلقبولرا

اعالمحراجهلندیکمترینقیمتیراکهشرکتمیتواندتعدادیسهامبازخریدنمایدرا.میدهد

دالر40تا38میلیونسهمرابهقیمت5دالرباشد،شرکتپیشنهادبازخرید37برایمثال،اگرقیمتهرسهمبرابربا.میدارد

سپس.هرسهامدارسپستعدادسهاموباالترینقیمتیراکهدرآنتمایلداردسهامرابفروشداعالممینماید.ارائهمیدهد

دالر39دراینمثال،قیمتبرابربا.میلیونسهمبرسد5شرکتپیشنهادهارابررسیوازپایینترینقیمتشروعمیکندتابه

،2همانندروش.دالربهفروشرسید39دالردادند،سهمشانبهقیمت39و38سهامدارانیکهپیشنهادفروشباقیمت.است

.حراجهلندیدرزمانکوتاهیانجاممیشوند

حراجهلندی
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روشهایبازخریدسهام

دربسیاریازبازارها،شرکتممکناستباسهامداراصلیبرایبازخریدسهامشباقیمتی

زیادیشرکتممکناستاینکاررابراینگهداریمقدار.باقیمتبازاربهمذاکرهبپردازدبرابر

نمایدشرکتممکناستسعی(.اقدامبهکاهشقیمتسهامنماید)سهامشناوردربازارانجامدهد

یگردد،دربرخیموارد،تالشناموفقبرایتصاحبشرکتباعثم.تاازعضوهیئتمدیرهشدنسهامدارفعالجلوگیرینماید

هزیانشرکتاقدامبهبازخریدسهامشخصمتقاضیباالترازقیمتبازارنمایدکهبهآنمعاملهسَرَکمیگویندکهاغلبب

و2001و1984درصدبازخریدخصوصیسهامبینسالهای45گزارشدادکه2005ورمالندرسال.سهامدارانباقیماندهاست

شرایطاینموضوعنشانمیدهد؛بسیاریازبازخریدهابهروشمذاکرهباسهامدارانیبودهکهبهدلیل.بهکسرانجامشدهاست

.نامناسببهنقدینگینیازداشتند

وتمامروشهایذکرشدهبراساس(1روش)درخارجازایاالتمتحدهوکانادا،تقریباًتمامبازخریدهادربازارآزاداتفاقمیافتد

.قوانینمحلیمجازنمیباشد

بازخریدازطریقمذاکرهمستقیم
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تغییردرارزشدفتریبهازایهرسهم

تغییراتدردرآمدبهازایهرسهم

داراییهاوحقوقصاحبانسهام.بازخریدبرترازنامهوصورتسودوزیانتأثیرمیگذارد

درنتیجه،اهرم.درصورتیکهبازخریدازطریقوجهنقدتأمینمالیشودکاهشمییابد

الیدرصورتیکهبازخریدازطریقبدهیتأمینم(اهرمی)نسبتهایبدهی.افزایشمییابد

.شودحتیبیشترنیزافزایشمییابد

تاثیربازخریدسهامبرصورتهایمالی
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تغییردرارزشدفتریبهازایهرسهم

تغییراتدردرآمدبهازایهرسهم

دلیلیکهبازخریداغلبتوسطمدیرامورمالیشرکتوبرخیتحلیلگرانسرمایهایذکر

میدهدایناستکهکاهشتعدادسهاممنتشرشده،درآمدبهازایهرسهمراافزایشمیشود

(EPS.)میزانیاحتیهرکاهشیکمتراز)کنیدکهدرآمدخالصشرکتتغییرنمیکندفرض

وتعدادکمیسهامپسازبازخریدممکناستدرآمدبهازایهر(متناسبسهاممنتشرشدهراپسازبازخریدکاهشمیدهد

(.زیرادرآمدبهازایهرسهمشاملدرآمدخالصتقسیمبرتعدادسهاممنتشرشدهاست)سهمبیشتریتولیدنماید

تاثیربازخریدسهامبرصورتهایمالی

ازخریدمثالزیرتأثیرب.نسبتقیمتبهارزشدفتریهرسهمبرایارزشگذاریحقوقصاحبانسهاممورداستفادهقرارمیگیرد

.هرسهمرانشانمیدهد(BVPS)سهامبرارزشدفتری
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،بازخریدسهامبایدبهعنوانیمعادلیبرایپرداختسودتقسیمینقدیدرنظرگرفتهشود

،«همهچیزیکساناست»جمله.ازلحاظتأثیربرثروتسهامداران،همهچیزیکساناست

بازخریدوبدینمعنیاستکهفرضیاتمربوطبهمالیاتومحتوایاطالعاتیسودتقسیمینقدی

زیکسانهمهچی»درکمبانیاولیهبهمااجازهمیدهدتاحساسیتنتایجبهتغییراتمختلفرافرضیه.یکسانهستندسهام

.اینفرضیهرابررسیمیکند9مثال.رابیشترتحلیلنماییم«است

معادلارزیابیسودتقسیمینقدیوبازخریدسهام
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نتیجه گیری

.تسؤالپیامدهایارزشگذاریناشیازبازخریدسهاموسودتقسیمیموردعالقهسرمایهگذاراناستاماخارجازبحثاس

.انداردبسیاریازسرمایهگذارانومدیرانشرکتبراینباورندکهبازخریدسهاممعموالًتأثیرمثبتیبرثروتسهامدار

رسیدکهبابررسیبازدهیاضافیقبلوبعدازاعالمیهبازخریدسهامبرایدوتاپنجسالبهایننتیجه2005ورمالندرسال

مدیریتتمایلداردزمانیکهارزشسهامدربازارکمترازمقدارواقعیاست،آنرابازخریدنمایدوزمانیکهقیمتآن

.افزایشیافتمجدداًآنرابهفروشبرساند
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نتیجه گیری

رایجترین.ند،شروعتقسیمسودوافزایشهایغیرمنتظرهدرسودتقسیمیبابازدهمثبتبیشازحدمرتبطهستبعالوه

دارانبیرونیتوضیحبهمحتوایاطالعاتیسودتقسیمیبستگیداردزیرامدیریتواعضایهیئتمدیرهبیشترازسهام

خوبیسودتقسیمیوسیلهبسیار»سرمایهگذارانممکناستدیدگاهمدیرخزانهراکه.دارایاطالعاتنهانیهستند

داردمشاهداتتجربیبرایاینمسئلهوجود.راپخشکنند«برایاعتمادمدیریتبهسوددهیشرکتدرآیندهاست

یپرداختکهزمانیمدیریتدربارهآیندهشرکتبیشتراحساساعتمادمیکندکهبرایاولینبارسودتقسیمینقد

متوجهشدندکهدرآمدشرکتدرسال1988درمطالعهحقوقصاحبانسهامایالتمتحده،هیلیوپالپودرسال.کند

بهعالوه،.درصدافزایشمییابد164سالبعدی4درصدوبرای43اولیکهپرداختسودتقسیمیصورتمیگیرد

.استدرصدبههمراهداشته4اعالمشروعپرداختمنظمسودتقسیمی،بازدهاضافیدرحدود
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(1)39خالصه فصل 

لزمهردویاینهامست.پرداختسودتقسیمینقدیوسیاستهایبازخریدسهامدرکنارهمسیاستهایپرداختشرکتراتشکیلمیدهد•

مگیریپسازاینکهمدیریتدرخصوصهزینههایسرمایهایوچگونگیاینهزینههاتصمی.توزیعوجهنقدشرکتبینسهامدارانهستند

ئتمدیرهدراروپاوآسیا،سهامداراناغلببهپیشنهادهی.نمود،سیاستپرداختشایدمهمترینتصمیمیباشدکههیئتمدیرهاخذمینماید

:اینفصلنکاتزیرراارائهمیدهد.رأیمیدهند

مینقدیتنهاسودتقسی.سودتقسیمیمیتواندبهصورتمنظموغیرمنظمپرداختهاینقدی،بهصورتسهامیاتجزیهسهامصورتگیرد•

امرابهسهاممنتشرشدهبابتسودتقسیمیوتجزیهسهامتنهاحقوقصاحبانسه.پرداختهاییهستندکهبرایسهامدارانواریزمیشود

نقیمتخودتعدادکمتریتقسیممینمایدوبرایسهامدارانثروتیایجادنمیکندوتجمیعسهاممعموالًپسازاینکهیکسهمبهپایینتری

.رسیدهباشدرخمیدهدوبرثروتسهامدارتأثیرنمیگذارد
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(2)39خالصه فصل 

نقدیبهتعهدبهپرداخت(برخالفسودتقسیمینقدینامنظم،تجزیهسهاموسودتقسیمیبهصورتسهام)سودتقسیمینقدیمنظم•

.سهامدارانبهصورتسهماهیکبار،ششماهیکباروسالیانهاست

زربدونتأثیراتاریخهایاصلیبرایسودتقسیمینقدی،سودتقسیمیبهصورتسهاموتجزیهسهام،زماناعالم،زمانیکهسهامبرایاولینبا•

متسهامبرقی.سودتقسیمیمعاملهمیشود،زمانیکهدارندگانسهاممشمولسودتقسیمیوسایرحقوقمیشوندوتاریخپرداختهستند

اربدونبرزمانیکهسهامبرایاولینب(یاسهامدرموردسودتقسیمیبهصورتسهامیاتجزیهسهام)میزانپرداختنقدیتأثیرمیگذارد

.تأثیرازسودتقسیمیمعاملهمیشود

.هلندیهمچنین،پیشنهاداتمزایدهایباقیمتثابتیاباتعیینقیمتازطریقحراج.بازخریدسهامممکناستاغلبدربازارآزادرخدهد•

رایمذاکراتمستقیمباسهامداراناصلیب.سهامدارانیکهسهامخودرادرمزایدهعرضهنمیکنند،موقعیتخودرادرشرکتباالمیبرند

.بیرونکردنآنهاازشرکتکمترمرسوماستزیراآنهامیتوانندارزشسهامدارانباقیماندهراکاهشدهند
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(3)39خالصه فصل 

ریقسهامیکهباوجهنقدمازادصورتگرفتهاستبهصورتبالقوهسودهرسهمراافزایشمیدهددرحالیکهبازخریدسهامازطبازخرید•
.استقراضمیتواندسودهرسهمرابستهبهنرخاستقراضپسازکسرمالیاتافزایشیاکاهشدهدویاهیچتاثیرینگذارد

.سهاموپرداختهمانمقدارسودتقسیمینقدیبرداراییسهامدارانوبقیهمواردتأثیریکسانیداردبازخرید•

.مییابد(افزایش)ازارزشدفتریباشد،ارزشدفتریکاهش(کمتر)درصورتیکهقیمتبازخریدسهامبیشتر•

صوصاعالمبازخریدسهامگاهیاوقاتمنجربهکسببازدهمثبتاضافیدربازارمیشودکهقیمتبازارمیتوانددیدگاهمدیریترادرخ•
.اینکهارزشسهامکمترازارزشواقعیاستمنعکسنمایدوسودهرسهممیتوانددرنتیجهسهاممنتشرشدهکمترکاهشیابد

رکتاعتماددراینموردبهنظرمیرسدمدیریتبهآیندهش.آغازپرداختسودتقسیمینقدیبهطورمنظمتأثیرمثبتیبرارزشسهامدارد•
هامدارانبعالوه،دربرخیمؤسساتنهادیومؤسساتخصوصی،س.داردومیتواندبهپرداختسودتقسیمینقدیبهسهامدارانمتعهدگردد

.پرداختسودتقسیمینقدیمنظمرابهعنوانمعیاریبرایکیفیتسرمایهگذاریدرنظرمیگیرند
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ومدیریت 
ارزیابی 

نقدشوندگی

ارزیابی نقدینگی

تعریف مدیریت نقدشوندگی

منابع اولیه نقدشوندگی

یمنابع ثانویه نقدشوندگ

تاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگی
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مقدمه

نامیده"مدیریتسرمایهدرگردش"تمرکزاینمطالعهبرجنبههایکوتاهمدتفعالیتهایمالیشرکتاستکهبهصورتکلی
موردنیازهدفازمدیریتسرمایهدرگردشایجاداطمینانازاینمسئلهاستکهشرکتدسترسیکافیبهمنابعمالی.میشود

نبرایهزینههایعملیاتیروزانهدارد،درحالیکهبهصورتهمزمانایناطمینانرامیدهدکهداراییهایشرکتدربهینهتری
ولنقددسترسیناکافیبهپ.دستیابیبهاینهدفنیازمندمتعادلسازیروابطاست.شکلممکنسرمایهگذاریشدهاست

میتوانددرنهایتمنجربهتجدیدساختارجدیشرکتازطریقفروشداراییها،سازماندهیمجددازطریقروندهای
یباالممکنبهعبارتدیگر،سرمایهگذاریبیشازحددروجوهنقدوداراییهاییبانقدشوندگ.ورشکستگییاانحاللشرکتشود

.استبهترینروشمصرفمنابعشرکتنباشد
یوجهنقد،حفظسطوحکاف:مدیریتسرمایهدرگردشکارآمددربرگیرندهجوانبمختلفیازتأمینمنابعمالیکوتاهمدتاست

دگان،بهوجهنقدوکنترلپرداختهابهفروشن(برایمثال،حسابهایدریافتنیوپرداختنی)تبدیلداراییهایکوتاهمدت
املاوراقبهمنظورانجامموفقیتآمیزاینعمل،شرکتهامنابعمالیکوتاهمدترادرسبدسرمایهدرگردشش.کارکنانوغیره

گهداریمیکنندبهادارکوتاهمدت،بانقدشوندگیباالسرمایهگذاریمینمایندیامنابعاعتباریبهشکلخطوطاعتباریبانکین
.ویاازطریقانتشاراوراقتجاریویادیگرابزارهایبازارمالیتأمینمالیمینمایند
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مقدمه
اجرایکارآمدآننیازمندمدیریتوهماهنگسازیچندینمورددرون.مدیریتسرمایهدرگردشعملکردگستردهایاست

شرکتازجملهمدیریتسرمایهگذاریهایکوتاهمدت،اعطایاعتباربهمشتریان،جمعآوریاعتبارات،مدیریتپرداختهاو

زمدیریتسرمایهدرگردشهمچنیننیازبهپیشبینیقابلاتکاازوجوهنقدودادههایجاریودقیقا.موجودیحساباست

.تراکنشهاوترازبانکیدارد
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عوامل خارجی عوامل داخلی

خدمات بانکی اندازه شرکت و نرخ های رشد

نرخ های سود ساختار سازمانی

فناوری های جدید و محصوالت جدید درجه پیچیدگی مدیریت سرمایه در گردش

اقتصاد موقعیت های استقراض و سرمایه گذاری، فعالیت ها و ظرفیت ها

رقبا

عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر نیازهای سرمایه های در گردش–1جدول 



مقدمه

:حوزهمدیریتسرمایهدرگردششاملتراکنشها،ارتباطات،تحلیلوتمرکزمیشودکهبهشرحذیلاست

.تراکنشهاشاملپرداختبرایمعامالت،تأمینمنابعمالیوسرمایهگذاریمیشود•

.ارتباطاتبانهادهایمالیوشرکایتجاریبایدحفظشودتااطمینانحاصلگرددکهتراکنشهابهخوبیعملمیکنند•

.تحلیلفعالیتهایمدیریتسرمایهدرگردشموردنیازاستتااستراتژیهایمناسبطراحیواجراشوند•

.تمرکزموردنیازاستتاسازمانهاباهراندازهاییکدیدگاهجهانیباتأکیدبرنقدینگیداشتهباشند•

یهمچنینروشهایارزیابیکارای.دراینفصل،انواعمختلفسرمایهدرگردشومسائلمدیریتیمربوطبههرکدامبررسیخواهدشد

.مدیریتسرمایهدرگردشبررسیمیشوند
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مدیریت و ارزیابی نقد شوندگی
دبهوجهنقدشوندگیمیزانیاستکهیکشرکتقادراستتعهداتکوتاهمدتخودرابااستفادهازداراییهاییکهمیتوان

نوعداراییو:زمانیکهمانقدشوندگیداراییراارزیابیمینماییم،بردوجنبهتمرکزداریم.نقدتبدیلکند،پرداختنماید

ازجنبههایبرخالفبسیاری.سرعتیکهدرآن،داراییمیتواندازطریقفروشیاتأمینمنابعمالیبهپولنقدتبدیلشود

کهبرایشرکتهایی.مالیشرکت،مدیریتنقدشوندگیشرکتدرگیرتئوریواصولپذیرفتهشدهزیادینمیشود

هازنقدینگیدسترسیمناسببهوجهنقددارند،نقدشوندگیبهطورعمومینادیدهگرفتهمیشودوتمرکزبراستفادهبهین

بسیاربهعبارتدیگر،زمانیکهشرکتباشرایطمالیسختیمواجهمیشود،مدیریتکارآمدنقدشوندگیازاهمیت.است

رینمتأسفانه،باوجودورشکستگیوانحاللکهمعرفآخ.زیادیبرخورداراستتاازپرداختبدهیاطمینانحاصلشود

.انتخابشرکتاستشرکتهاخیلیدیربهاینحدازشناختدستمییابند
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تعریف مدیریت نقدشوندگی
اشارهمدیریتنقدشوندگیبهتوانایییکسازماندرتولیدوجهنقددرزمانوجاییکهنیازاست

ونقدشوندگیبهمنابعقابلدسترسیبراییکشرکتاشارهداردتابهوجهنقددستیابد.دارد

.باتبدیلداراییهاوتمدیدبدهیهاوجهنقدموردنیازبرایادامهعملیاترابهدستآوردیا

همچنانبیشترمواردنقدشوندگیراباداراییهاوبدهیهایکوتاهمدتمرتبطمیدانندولیدر

بعالوه،بدهیهای.بلندمدتمیتوانندبهوجهنقدتبدیلشوندتانقدینگیفراهمشودداراییهای

نیزمیتوانندبرایکاهشخروجوجهنقدموردمذاکرهقراربگیرندوبدینوسیلهنقدینگیبلندمدت

البته،دوروشآخرممکناستمنجربهکاهش.طریقحفظمنابعمحدودنقدیفراهممیشوداز

.مالیکلیشرکتشودقدرت

ایدتماممنابعبهمنظورانجامبهینهاینکار،یکشرکتب.چالشهایمدیریتنقدشوندگیشاملتوسعه،اجراوحفظسیاستهاینقدشوندگیاست

هطورکلیشاملمنابعاینمنابعاصلیممکناستازشرکتیبهشرکتدیگرتغییرمیکنداماب.اصلینقدشوندگیرابهصورتکارآمدمدیریتنماید

.اولیهنقدشوندگینظیرنقدینگیموجوددرحسابهایمالیومنابعثانویهنقدشوندگینظیرفروشداراییهااست
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

شوندگیباالآنهاممکناستبهصورتوجهنقدیااوراققرضهباقابلیتنقد.منابعاولیهنقدشوندگیمعرفمنابعقابلدسترسیوآمادهاست

:منابعاولیهشاملمواردزیراست.باشند

اری،نقدینگیموجوددرحسابهایمالیکهشاملوجهنقدقابلدسترسدرحسابهایبانکیناشیازجمعآوریپرداختها،درآمدسرمایهگذ

.وجریانهاینقدیدیگراست(روزاست90برایمثال،آنهاییکهدارایسررسیدکمتراز)اوراققرضهبانقدشوندگیباال

مدتدرسهاممنابعتأمینمالیکوتاهمدتکهممکناستشاملمواردینظیراعتبارتجاری،خطوطاعتباریبانکیوسبدسرمایهگذاریکوتاه

.باشد

.استمدیریتجریاننقدیکهشاملکاراییشرکتدرسیستممدیریتنقدیوعملیاتودرجهعدمتمرکزدرروندهایپرداختودریافت

.هرچهسیستمدریافتتمرکزکمتریداشتهباشد،احتماالًوجهنقدبیشتریدرسیستموجودداردکهدردسترسنیست

تاًپاییندرآنهامعرفتأمینمنابعمالیهستندکهباهزینهنسب.اینمنابعمعرفنقدشوندگیاستکهبرایبیشترشرکتهاعادیاست

.دسترسقراردارد

یمنابع اولیه نقدشوندگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

ثیرنمیگذاردتفاوتاصلیبینمنابعاولیهوثانویهنقدشوندگیایناستکهاستفادهازمنابعاولیهاحتماالًبرعملیاتعادیشرکتتأ

:قراراستمنابعثانویهازاین.درحالیکهاستفادهازمنابعثانویهممکناستمنجربهتغییریدرموقعیتعملیاتیومالیشرکتگردد

.مذاکرهدرموردقراردادهایبدهی،ازبینبردنفشارپرداختبهرهزیادیابازپرداختاصلپول

.نقدشوندگیداراییهاکهبهدرجهکوتاهمدتوبلندمدتبودنآنبستگیداردومیتواندبدونتحملزیانقابلتوجهانجامشود

.درخواستورشکستگیوحمایتناشیازآنوسازماندهیمجدد

ییهزینهفروشدارا)استفادهازمنابعثانویهممکناستنشانهبدترشدنسالمتمالیشرکتباشدونقدینگیراباهزینهباالییفراهمسازد

یآخرینمنبعیعنیسازماندهیمجددازطریقورشکستگینیزممکناستبهعنوانابزارنقدشوندگ(.شرکتبهمنظورتولیدنقدینگیفوری

درنظرگرفتهشودزیراشرکتیکهتحتحمایتورشکستگیقراردارد،نقدینگیعملیاتیایجادمیکندوبهطورکلیقادربهادامهدادن

.عملیاتکسبوکارتازمانبازسازیمجدداست

یمنابع ثانویه نقدشوندگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

بهعنوانتأخیروایناثرات.تأثیربسزاییبرموقعیتنقدینگیشرکتدارند(دریافتنقدینگیوپرداختهزینهها)تعاملهایجریاننقدی

رکاهشمنابعتأخیردرنقدینگیزمانیاستکهدریافتهادچارتأخیرشدهوفشاریدراث.سرعتبخشیدندرنقدینگیشناختهشدهاند

ارمحدوداستومالیایجادشدهاستوسرعتبخشیدنبهنقدینگیزمانیاستکهبازپرداختهابهسرعتانجامشدهیادسترسیبهاعتب

.شرکتهانیازمندافزایشمنابعمالیخودپیشازدریافتوجوهنقدناشیازفروشهستندتابدهیهاراپوششبدهد

:تأخیرهایاساسیدردریافتهامنجربهفشاردرمدیریتاعتباروانحاللداراییهامیشودوشاملمواردزیراست

یتاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

وسطایندریافتهات.هرچهدریافتیهایمعوقبیشترباشند،ریسکعدمجمعآوریآنهابیشترخواهدشد:دریافتهایکنترلنشده•

مکندقیقاًهمانگونهکهتأخیردردریافتهام.تعدادزیادیازروزهایقابلدریافتوسطوحباالیهزینههایبدهیمشخصشدهاست

.داشتهباشداستمنجربهافزایشفشاربرسرمایهدرگردشمیشود،سرعتبخشیدنبهخروجوجوهنقدنیزممکناستتأثیرمشابهی

نداشتهاگرموجودیبرایمدتطوالنیدستنخوردهباقیبماند،ممکناستنشانازغیرقابلاستفادهبودنآ:موجودیکاالیکمگردش•

اییشد،زمانیکهموجودیکاالیکمگردششناس.گردشپایینموجودیکاالیمیتواندنشانازمنسوخبودنآنداشتهباشد.باشد

.بایدهرچهسریعترمورداستفادهقرارگیردتاهزینههایانبارداریوسایرهزینههابهحداقلبرسد

.واهدبودزمانیکهشرایطاقتصادیمنجربهکمیابشدنسرمایهمیشود،هزینهاستفادهازبدهیهایکوتاهمدتبیشترخ:اعتبارکم•

.تالشبرایکاهشاستقراضهامیتوانداثراعتبارکمرابابهبودجمعآوریدریافتنیهایشرکتکاهشدهد

یتاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

.دربسیاریازمواردتأخیرهاممکناستبااجرایسختگیرانهتراعتباروجمعآوریدریافتنیهاکاهشیابد

اگر.بااینحال،مدیریتجریانهاینقدیخروجیممکناستبهاندازهمدیریتجریانهاینقدیورودیاهمیتداشتهباشد

د،ممکناستشرایطتأمینکنندگانیکهشرایطاعتباریارائهمیدهندمتوجهشرایطمالیضعیفبشوندیاباشرکتآشنایینداشتهباشن

:سرعتبخشیدنهادرپرداختشاملمواردزیراست.پرداخترامحدودسازندومنجربهکاهشمنابعنقدینگیشرکتشوند

سرمایهگذاریدر2005،شرکتهاییبامدیریتسرمایهدرگردشبهتر،مانندشرکتهایآمریکاییدرسالCFOتحقیقاتاخیردر

.دادنددرصدکاهش3.3درصدوشرکتهایاروپایی2.5سرمایهدرگردشخودرانسبتبهسالقبل،

ازمنابعباپرداختپیشازموعدبهتأمینکنندگان،کارکنانیاافراددیگر،شرکتهاازاستفادهکردن:انجامپرداختهایزودهنگام

اختمدیرانپرد.مدیریتکارایپرداختهابدانمعنیاستکههیچپرداختزودهنگامیانجامنشود.تأمینمالیصرفنظرمینمایند

.بدهیمعموالًپرداختهاراتازمانسررسیدآنهانگهمیدارند

یتاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

نشرکتاگرشرکتیدارایسابقهدیرکرددرپرداختباشد،تأمینکنندهممکناستازاعتبارآ:محدودیتهایاعتباریکاهشیافته

راحتمالیبرخیشرکتهاسعیدارندبدوندرنظرگرفتنتأثی.بکاهدکهاینمسئلهمیتواندنقدینگیشرکتراتحتفشارقراردهد

.محدودیتهایاعتبارکاهشیافته،دورهپرداختراتاحدممکنطوالنینمایند

قراراگربانکخطاعتباریپیشنهادیاشبهشرکتراکاهشدهد،نقدینگیتحتفشار:محدودیتدرخطوطاعتباریکوتاهمدت

اریازبسی.محدودیتهایخطاعتباریممکناستبهوسیلهدولت،متناسببابازاریاتنهابراییکشرکتایجادشود.خواهدگرفت

یشازب»اینرویکردکه.شرکتهاسعیمیکننداینشرایطراازطریقایجادخطوطاعتباریبیشترازآنچهنیازدارند،تغییردهند

ندوشرایطنامدارد،اغلبدراقتصادهاینوظهوریاحتیدرکشورهایتوسعهیافتهایکهسیستمبانکیمناسبندار«(بانکداری)بانکی

.اقتصادنابسامانیوجوددارد،استفادهمیشود

یتاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگ
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تعریف مدیریت نقدشوندگی

لصنعتویژهآنهایابسیاریازشرکتهاباکمبودشدیدنقدینگیروبروهستندواینمسئلهاغلباوقاتبهدلی:نقدینگیپایینموقعیت

شدیداًتحتپاسخاصلیایناستکهموقعیتمالیشرکتبهبودیابد،درغیراینصورتشرکت.ناشیازموقعیتمالیضعیفآنهااست

قراضهایایمن،بسیاریازشرکتهاییکهبااینمسئلهروبروهستندبایدبااست.تأثیرنرخهایبهرهودسترسیاعتباریقرارخواهدگرفت

تراحمایتبنابراین،برایاینشرکتها،شناساییداراییهاییکهبتوانداستقراضکوتاهمدتشرک.سرمایهدرگردشکسبمینمایند

.نماید،حائزاهمیتاست

.شناساییهرچهسریعترتأخیرهاوتسریعهاقبلازاینکهاتفاقافتادهباشند،ضروریاست

یتاخیر و سرعت بخشیدن در نقدینگ
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ارزیابی نقدینگی

پرداختارزشاعتبارییعنیتواناییوامگیرندهدر.نقدینگیباارزشاعتباریشرکتمرتبطاست

انبهموقعآنچهوامگرفتهاستوتواناییشرکترادرتحملاثراتمخالفبرجریانهاینقدینش

بارارزشاعتباریبهشرکتاجازهمیدهدتاباهزینهکمتریاستقراضنمودهوشرایطاعت.میدهد

تجاریبهتریداشتهباشد،همچنینمنجربهانعطافدرسرمایهگذاریشرکتشدهوآنراقادر

.ببردسوددهمیسازدتانهایتاستفادهراازفرصتهای

جریانات.تراستریسکناتوانیدرپرداختبدهیوورشکستگیبرایشرکتهاییبانقدینگیکم،بیش

داختنقدیشرکتدرنهایتمنجربهپرداختبدهیخواهدشدزیراتعهداتتنهاباوجهنقدقابلپر

هیامنبعمالیسریعبرایپرداختبدهیها،وجهنقددردسترس،فروشاوراققرضهنقدشوند.است

همچنیننقدینگیمازادمیتواندناشیازفروشموجودی.مجموعهایازحسابهایدریافتنیاست

(.برایمثال،حسابهایدریافتنی.)کاالبهصورتنقدونسیهباشد
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ارزیابی نقدینگی

ضهوجهنقد،اوراققر.بااینحال،ممکناستشرکتمبالغزیادیرادرداراییهایبدوندرآمدویابادرآمدکم،سرمایهگذاریکردهباشد

ییهایاگرچهاینسرمایهگذاریهانسبتبهدارا.نقدشونده،حسابهایدریافتنیوموجودیکاال،نقدینگییکشرکترانشانمیدهد

.بلندمدتوفرصتهایسرمایهگذاریکهدردسترسشرکتبوده،درآمدزاییکمتریدارند

ایننسبتهادراینجابهبرخیاز.نسبتهایمالیمختلفیمیتواندنقدینگیشرکتومدیریتداراییآنرادرطولزماناندازهگیرینماید

.باجزئیاتبیشتریاشارهخواهدشد

نگیبررابطهاینتحلیلنقدی.نسبتهاینقدینگیبرایارزیابیتواناییشرکتدرپرداختتعهداتکوتاهمدتمورداستفادهقرارمیگیرد

میانداراییهایجاریوبدهیهایجاریوسرعتتبدیلحسابهایدریافتنیوموجودیکاالبهوجهنقدطیچرخهعملیاتیشرکت

.تمرکزدارد

دوروشاندازهگیریمتداول،نسبتجاریو.درمدیریتمالیکوتاهمدت،تأکیدبرسطوحوتغییراتدرداراییجاریوبدهیجاریاست

.نسبتجاریبرابراستبانسبتداراییهایجاریبهبدهیهایجاری.است(آنی)نسبتسریع
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



ارزیابی نقدینگی

جاری های دارایی

جاری های بدهی
= نسبت جاری

داراییهایسریعداراییهاییهستند.شاملنسبتداراییهابانقدشوندگیباالبهبدهیهایجاریاست(نسبتآزموناسیدی()آنی)نسبتسریع

بنابراین،هنگام.دربیشترمواقع،موجودیکاالنقدشوندگیکمتریدربینداراییهایجاریدارد.کهمیتوانندبهسرعتتبدیلبهوجهنقدشوند

:محاسبهنسبتسریعیانسبتآنی،موجودیکاالازداراییهایجاریخارجمیگردد

ها دریافتنی مدت+ کوتاه های گذاری سرمایه + نقد وجه

جاری های بدهی
= نسبت سریع
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ارزیابی نقدینگی

.تنیزبیشتراست،نقدینگیشرک(تواناییبالقوهبرایپوششبدهیهایجاریبیشتراست)نسبتجارییانسبتسریعبزرگترباشدهرچه

رسبرایخوبیابدبودننسبتجاریوآنیبهتعدادعواملازجملهروندایننسبتها،مقایسهنسبتهابارقبا،فرصتهایسودآوردردست

.شرکتوسرمایهگذاریهایبلندمدتبستگیدارد

تهاینسب.عالوهبرروابطمیانحسابهایترازنامه،میتواننسبتهاییرابهمنظورارزیابینحوهمدیریتداراییهایجاریبهدستآورد

تباریبهبرایمثال،گردشحسابهایدریافتنیبرابراستبانسبتفروشاع.اصلیمدیریتدارایی،نسبتهایگردشموجودیهستند

میانگینحسابهایدریافتنیدرترازنامه

نسیه های فروش

ها دریافتنی میانگین
= گردش حساب دریافتنی
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ارزیابی نقدینگی

یافتایننسبتنشانمیدهد،بهصورتمیانگینحسابهایدریافتنیکهدراثرفروشنسیهبهوجودآمددریکدورهمالیچندباردر

:رازنامهمثالدیگر،گردشموجودیکاالبرابراستبانسبتبهایتمامشدهکاالهایفروشرفتهبهمیانگینموجودیکاالدرت.میگردد

رفته فروش کاالهای شده تمام بهای

کاال موجودی میانگین
= گردش موجودی کاال

عالیتدردیدگاهدیگر،ف.ایننسبتنشانمیدهد،بهصورتمتوسطموجودیکاالدریکدورهمالیچندباربهدستآمدهوفروختهمیشود

برایمثال،تعدادروزهای.حسابهایجاریاستکهازتخمینتعدادروزهاییاستکهداراییجارییابدهیجاریدردسترسهستند

اعتبارحسابهایدریافتنیکهروزهایفروشویژهوروزهایحسابدریافتنینیزنامیدهمیشود،درخصوصمدیریتگسترشوجمعآوری

.میدهدازمشتریانبهمااطالعات
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ارزیابی نقدینگی

دریافتنی حساب

نسیه فروش روزهای میانگین
= تعداد روزهای حسابهای دریافتنی

روززمانمیبردتاحسابهاینسیه5/35باشد،اینتعدادبهمامیگویدکهبهطورکلی5/35برایمثال،اگرتعدادروزهابرابربا

گسترشاینکهاینمسئلهخوباستیابدبهشرایطاعتباریکهبهمشتریانارائهمیشودوارتباطبینفروشهاو.جمعآوریشوند

.اعتبارکهاغلبباتوجهبهصنعتوفشارهایرقابتیتعیینمیشود،بستگیدارد

:تعدادروزهایموجودیکاالبهمانشانمیدهدکهچقدرکسبموجودی،روندوتوزیعبهخوبیمدیریتمیشود

دریافتنی حساب

نسیه فروش ÷ 365
=
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ارزیابی نقدینگی

کاال موجودی

شود می فروخته کاال که روزهایی میانگین
= تعداد روزهای موجودی کاال

تعدادروزهایموجودیکاالکهباعنوانمتوسطدورهموجودیکاال،روزهایفروشموجودیکاالودورهنگهداریموجودیکاالکههمان

کاالانتظارمیرودتعدادروزهایموجودی.مدتزمانیاستکهدریکدورهمالی،موجودیکاالدرشرکتباقیمیماند،نیزشناختهمیشود

هفروشیتعدادبرایمثالانتظارمیرودکهیکمغازهمیو.میانصنایعمختلفبهدلیلتفاوتدرچرخهتولیدانواعموجودیکاالمتفاوتباشد

.کمتریروزهایموجودینسبتبهکارخانهتولیدهواپیماداشتهباشد

=
کاال موجودی

رفته فروش کاالی شده تمام بهای ÷ 365
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ارزیابی نقدینگی

پرداختنی های حساب

فروش ÷ 365
=

:کندهمچنینمیتوانبامحاسبهروزهایپرداختنیمدتزمانیراکهطولمیکشدیکشرکتبهتأمینکنندگانپرداختنماید،ارزیابی

=
پرداختنی های حساب

کنندگان تامین از خرید روزهای متوسط
تعداد روزهای پرداختنی

خریدهامعموالًدرصورتهایمالی.تعدادروزهایپرداختنیهمچنینروزهایپرداختنیمعوقومتوسطروزهایپرداختنینامیدهمیشود

امشدهکاالیمنتشرنمیشوند،بنابرایناگردرحالارزیابیپرداختنیهایشرکتهستیدمیتوانیدخریدهارابراساسآنچهدربارهبهایتم

.ساختهشدهدرابتداوانتهایدورهمیدانید،تخمینبزنید
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ارزیابی نقدینگی

تمامهمانند.هریکازایننسبتهایگردشیوتعدادروزهاکمکمیکندتاچگونگیمدیریتداراییهاینقدشوندهشرکتبدانیم

مربوطبهنسبتهابهتنهاییمقدارزیادیاکمیرانشاننمیدهندبلکهباتوجهبهروندها،اطالعاتمربوطبهسوددهیشرکتودادههای

.رقباقابلتفسیرهستند

مانیکهامانسبتهاتنهاز.برخیازکاربردهایاصلیایننوعتحلیلشاملارزیابیعملکرد،نظارت،ارزشاعتباروپروژههایمالیاست

اندرکناراینمقایسهبهدوروشانجاممیشود؛مقایسهدرطولزمانبراییکشرکتودرطولزم.بتوانندمقایسهشوندمفیدهستند

رایطمالیقابلگروههایمشابهمیتوانندشاملرقباییازصنایعمشابهنظیرشرکتوشرکتهاییبااندازهش.سایرشرکتهاییکصنعت

.قیاسباشد

مدیریتبرایمثالاگرتعدادروزهایموجودیکاالکمباشد،میتواندبهاینمعنیباشدکهشرکتتولیداتخودرابهصورتکارایی.

صنعتوتازمانیکهایننسبتهاباسایرشرکتهایفعالدرآن.مینمایدویاریسککمبودموجودیکاالبرایاینشرکتزیاداست

.همچنینروندایننسبتهادرآنشرکتمقایسهنشود،نمیتوانتحلیلدرستیدراینزمینهارائهنمود
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نظارتبرمصارفو
سطوحوجوهنقد

پیشبینیجریان
هاینقدیکوتاهمدت

حداقلماندهوجهنقد

مدیریت موقعیت نقدینگی

.

.

.

یسیستمهایپیشبینینقد

شناساییجریانهاینقدیمعمول
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مدیریتموقعیتنقدینگی

.خواهدبوداگرچهترکیبیامقداراطالعاتممکناستروزبهروزتغییرکند،هدفهموارهاطمینانازمنفینبودنموقعیتخالصنقدینگی

بدوناطمیناناز.بهصورتایدهال،جریانهاینقدیروزانهشرکتوجریانهایخروجیبرابرخواهندبودامااینموردبسیارنادراست

ازمنفیبیشترشرکتهاازتر.قابلیتتطبیقاینجریانها،شرکتهابایددرموردخالصجریاناتنقدیروزانهاطمینانحاصلنمایند

کاردرنظرهزینهفرصتنگهداریسبدسرمایهگذاریکوتاهمدتکوچکیازسهامبهعنوانهزینهقابلقبولانجامکسبو.اجتنابمیکنند

.اربیشتریداردگرفتهمیشود،چراکههزینهکسبمنابعمالیازطریقانتشاربدهییااستفادهازتسهیالتاوراققرضهبانکیهزینهبسی

میگیرندتابعالوه،استقراضمقادیرموردنیازدرهرلحظهکارسختیاستبنابراینبسیاریازشرکتهاکمیبیشترازمقدارموردنیازوام

خباالترامنیتداشتهباشندوهرگونهمنابعمازادراحتیبانرخکمترسرمایهگذاریمیکنندوچنانچهامکانداشتدراوراققرضهبانر

معآوریبهمنظورمدیریتکارآمدموقعیتنقدینگی،وظیفهخزانهداریکهمعموالًمسئولاینفعالیتهاستج.سرمایهگذاریمیکردند

.اطالعاتازچندینمنبعدرهرزمانیازروزوتصمیمگیریبراساسآخریناطالعاتاست
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مدیریتموقعیتنقدینگی

قادربهدربسیاریازموارد،خزانهمرکزیممکناست.چندینعاملاصلیبهتعیینیکسیستمکارایجریاننقدیکمکمیکند
انجامدادآنچهمیتوان.تعییناینکهشرکتچهمقداربایدازمشتریانجمعآورینمایدیابهتأمینکنندگانپرداختکند،نباشد

.استفادهازبهترینخدماتوتکنیکهایمرتبطباوضعیتپرداختشرکتاست
این.مشخصشدهاست4بهعنوانمثالیازچرخهعادیاطالعاتمربوطبهمدیریتنقدینگیکهروزانهرخمیدهد،روندیدرشکل

.برنامهفرضیاهمیتداشتنسیستماطالعاتیجاریکهبتواندنیازهارابرطرفسازد،نشانمیدهد



پیشبینیجریانهاینقدیکوتاهمدت

خالصاگرچهترکیبیامقداراطالعاتممکناستروزبهروزتغییرکند،هدفهموارهاطمینانازمنفینبودنموقعیت

اینبهصورتایدهال،جریانهاینقدیروزانهشرکتوجریانهایخروجیبرابرخواهندبوداما.نقدینگیخواهدبود

روزانهبدوناطمینانازقابلیتتطبیقاینجریانها،شرکتهابایددرموردخالصجریاناتنقدی.موردبسیارنادراست

کوتاهمدتهزینهفرصتنگهداریسبدسرمایهگذاری.بیشترشرکتهاازترازمنفیاجتنابمیکنند.اطمینانحاصلنمایند

طریقکوچکیازسهامبهعنوانهزینهقابلقبولانجامکسبوکاردرنظرگرفتهمیشود،چراکههزینهکسبمنابعمالیاز

.انتشاربدهییااستفادهازتسهیالتاوراققرضهبانکیهزینهبسیاربیشتریدارد

میگیرندتابعالوه،استقراضمقادیرموردنیازدرهرلحظهکارسختیاستبنابراینبسیاریازشرکتهاکمیبیشترازمقدارموردنیازوام

رخباالترامنیتداشتهباشندوهرگونهمنابعمازادراحتیبانرخکمترسرمایهگذاریمیکنندوچنانچهامکانداشتدراوراققرضهبان

معآوریبهمنظورمدیریتکارآمدموقعیتنقدینگی،وظیفهخزانهداریکهمعموالًمسئولاینفعالیتهاستج.سرمایهگذاریمیکردند

.اطالعاتازچندینمنبعدرهرزمانیازروزوتصمیمگیریبراساسآخریناطالعاتاست
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انعطافپذیریویابرآوردهساختهبیشترشرکتهاتمایلدارندتاباحفظمقداریوجهنقد،نیازهایغیرقابلپیشبینیخودرا

خریدمناسبیبهمنظوراستفادهازفرصتهایجذابنظیرتخفیفاتدرمالی

ملهاندازهاینضربهگیربهچندینعاملنفوذیازج.اینمقداراغلببهعنوانحداقلماندهوجهنقدشناختهمیشود.موادخامراحفظکنند

یابیبهتسهیالتتغییردرسطوحجریانهاینقدورودیوخروجیشرکت،تواناییشرکتدردستیابیبهمنابعنقددیگروتواناییشرکتدردست

.وامدرکمترینزمانبستگیدارد

حداقلماندهوجهنقد

.
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.داشتنپیشبینیدقیقمیتواندبهمدیرمالیکمکنمایدتااستفادهبهتریازپیشینهمالیشرکتداشتهباشد

ازخطوطتولیدی،خصوصاًآنهاییکهدرمرحلهثباتهستندتارشد،جریانهاینقدیساالنهیافصلیبسیاری

اگریکپایگاهدادهگستردهتأسیسگردد،امکانطراحیپروژههایمعقولبرایدورهفعلییاطوالنیتر.دارندمشابهی

تاریخیدرشرایطرشدشدیدازطریقادغاموتملک،شرکتهابایدسعیکنندتاجریاننقدیبهدستآمدهحتی.وجوددارد

ینقدیرامدیرنقدینگیبایدعناصرجریانها.رابهیکنقطهشروععملیاتیجدیدوادغامآنباسایرشرکتمورداستفادهقراردهندشرکت

نهابهمنظورشناساییاینعناصربهطورکلیسختنیستاماتفسیرهریکازآ.شناساییکردهبهصورتقابلاستنادیپیشبینینماید

بااینحال،.استنقدینگیمورداستفادهدرپیشبینیازشرکتیبهشرکتدیگرمتفاوتعناصر.استجمعآوریدادههابهصورتمنظمکارسختی

عناصرمعمولجریانهاینقدیرابهترتیبورودیوخروجینشان5جدول.تالشبرایشناساییعناصرمرتبطباهرشرکتکاردرستیاست

رکتدربیشترموارد،عناصرمربوطبهجریانهاینقدییکش.مرتبکردنعناصرباتوجهبهنوعآنهامیتواندبسیارمفیدباشد.میدهد

قدویامیتواندبهمنظورتسهیلدرجمعآوریداده،مرورتغییراتونشاندادنگزارشنهاییبهمدیریتودیگراستفادهکنندگانازوجوهن

.تأمینکنندگان،بهصورتزیرمرتبگردد

.

شناساییجریانهاینقدیمعمول
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سسازداینعناصربایدجریانهاینقدیواقعیرابهغیرازمواردینظیراستهالکیااقالمتعهدیکهدرمواعددیگریپرداختمیشوند،منعک

(.عناصربایدتنهابایدشاملمواردیباشدکهدرآندورهپرداختخواهدشد)

.

شناساییجریانهاینقدیمعمول
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درپیشبینیجریاناتنقدیبایدبهعنوانسیستمیکاراشناختهشودوبهاینمنظور،چندینجنبهپیشبینیباید

وارد،دربرخیم.هرجنبهسهافقپیشبینیمختلفرانشانمیدهد.برخیازجوانبپیشبینینشاندادهشدهاست6درجدول.گرفتهشودنظر

ذرزمانوبرایمثال،اگروجوهنقدروزانهبهخوبیادارهشود،ممکناستدرگ.یکجنبهممکناستازجنبههایدیگراهمیتبیشتریداشتهباشد

زمانیپیشبینیبعالوه،برخیعوامل،نظیرنحوهوافق.باصرفمنابع،پیشبینیمیانمدتبخشیازسیستمبهبهترینشکلممکنصورتپذیرد

.نبایدبهصورتدلخواهتغییرکندزیراممکناستبرسطوحاعتمادودقتآنتأثیربگذارد

.

سیستمهایپیشبینینقدی



حفظمدیریتموقعیتنقدیاساساًبهمعنی.شکلدیگرپیشبینیجریاننقدینظارتوکنترلاست

نظارتجریانهاینقدیشاملجوانباصلیسیستمپیشبینی.درجریانهاینقدیروزانهاست«امتیازاجرا»

برنقدشرکتاستکهمدیرمالیبهعنوانمسئولمدیریتموقعیتنقدیبایدازترازنقدیشرکتدربانکوجوه

؛بااینحال،واقعاًپیشبینیصورتنمیپذیردزیرابیشترمعامالتشناختهشدههستند.اساسزمانواقعیباخبرباشد

برایبرایمثال،دریافتدیرهنگاماطالعاتدربارهیکسپرده.چالشدرجمعآوریاطالعاتمربوطبهمسئلهاست

.انتقالوجوهنقد،آنرابیارزشمیکند

،برایدریافتاطالعاتبههنگامومناسب،اطالعاتبایدازاستفادهکنندگاناصلیوتأمینکنندگانوجهنقدجمعآوریشده

نتقالیافتهحداقلسطحوجوهنقددردسترسبراساسوجوهنقدا.توسطوجوهنقدپیشبینیشدهدرکوتاهمدتیاحتیروزانهتکمیلمیشود

توجه.یگیردکهبهصورتفصلیویاسایرعناصرشناختهشده،پیشبینیمیشودوبهعنوانتعادلترازهدفبرایهربانکمورداستفادهقرارم

ظرگرفتهوازاستفادهمیکنندوترازوجهنقدهدفرابرایآنحسابدرن(بانکمتمرکز)داشتهباشیدکهبیشترشرکتهاازیکبانکاصلی

.میپردازنداینطریقبهکنترلترازوجهنقد

نظارتبرمصارفوسطوحوجوهنقد
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برایشرکتهایبزرگتر،بیشترازیکبانکمتمرکزممکناستوجودداشتهباشد،امامدیریتموقعیتهای

دربانکهایمتمرکزچندگانهبهسرعتسیستمراپیچیدهمیسازدونیازمندسیستمپردازشاطالعاتنقدی

الزاماتبیشترشرکتها،مدیریتموقعیتنقدیباکمکسرمایهگذاریهایکوتاهمدتووامهاازبرای.کارآمداست

اینمنابعنقدینگیکوتاهمدتپاسخگویمازادوکسریجریانهاینقدیاتفاقافتادهدرشرکت.بهحسابمیآید

دراینروش،وجوهنقد.سرمایهگذاریهایکوتاهمدتمعموالًدرسبدکوتاهمدتونقدشرکتحفظمیشوند.است

نقدشوندگیدراینصورتشرکتازبازدهیاضافهایکهازسرمایهگذاریدراوراقبا.صورتنیازدردسترسهستنددر

استقراضکوتاهمدتبرایدورهکوتاهیاززماناستاماممکناست.کمتربهدستمیآمد،صرفنظرکردهاست

.روزهبهدلیلکاهشدرتعدادمعامالتومدارکمربوطهمقرونبهصرفهترباشد30بادورههایمعینینظیراستقراض

کوتاهبهدست،باافزایشدورهاستقراض،شرکتهامیتوانندمعموالًنرخهایبهترووجوهبیشتریرانسبتبهاستقراضبادوریبسیارهمچنین

.آورند

نظارتبرمصارفوسطوحوجوهنقد
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برایمثال،.بسیاریازشرکتهابافرازونشیبهایقابلپیشبینیدرکسبوکارطیسالمواجهمیشوند

ازاواخرنوامبرتا)محصوالتالکترونیکیبخشعمدهایازفروشخودرادرتعطیالتفصلخریدتولیدکنندگان

بنابراین،.بهدستمیآورند،یعنیآنهابایدمحصوالتساختهشدهراقبلازدریافتپول،فرستادهباشند(سالپایان

طیایندوره،آنهااحتماالًبیشتریاتمام.اینموجودیراقبلازدریافتهروجهنقدیتأمیننمایندمیبایستی

تفادهنقدمازادیراکهموقتاًکنارگذاشتهبودندرامورداستفادهقرارمیدهندیاازخطوطاعتباریکهبرایاینهدفقراردادهبودنداسوجوه

زمانیکهدرفصلجدید،فروشافزایشمییابد،آنهاازعایداتبرایپرداختواماستفادهکردهووجوهمازادراسرمایهگذاری.میکنند

.مینمایند

نظارتبرمصارفوسطوحوجوهنقد
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عواملتأثیرگذاردیگربرنیازهاینقدیشرکتممکناستبافعالیتهایغیرعملیاتینظیربرنامههایهزینه

اصلی،ادغاموتملک،فروشهاداراییهایشرکتوزمانبندیمعامالتمالیبلندمدتنظیرانتشارسرمایهای

.،عرضهخصوصیبدهییاحقوقصاحبانسهاموانتشارحقوقصاحبانسهاممرتبطباشداوراق

پیشبینینیازهایاصلیناشیازفعالیتهایفصلییاغیرعملیاتیدرصورتیکهشرکترامجبوربهاستقراضنماید،

.اگرشرکتوجوهنقدزیادیراکناربگذارد،خودمنجربهتحملهزینههایمازادغیرموجهیخواهدشد.دارداهمیت

مواردهیچکدامازاین.مقدارکمیوجهنقدداشتهباشد،شرکتمیبایستیبهمنظورتأمینوجوهنقدموردنیازهزینهپرداختنمایداگر

.نمیتواندشرکترامتحملهزینهکندویکپیشبینیقابلاعتمادمیتواندمانعاینهزینهشود

نظارتبرمصارفوسطوحوجوهنقد
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سرمایهاگربخشیازسبد.سرمایهگذاریکوتاهمدتنشاندهندهذخیرهموقتوجوهنقدیاستکهموردنیازمعامالتروزانهشرکتنیست

دمدتقراردرگردشبرایمعامالتکوتاهمدتموردنیازنباشد،میبایستیازسبدسرمایهدرگردشجداشدهودرسبدسرمایهگذاریبلن

.ارهمیشودسبدهایسرمایهگذاریبلندمدتاغلبتوسطبخشیدیگرویاتوسطمدیریخارجازشرکتولیتحتنظارتشرکتاد.گیرد

هدرگردشدراینروش،ریسک،سررسیدهاومدیریتسبدسرمایهگذاریسبدهایبلندمدتترمیتوانندبهصورتمستقلازسبدسرمای

.ادارهشوند

بدهایسبدهایسرمایهدرگردشکوتاهمدتشاملاوراقبهاداربانقدشوندگیباال،ریسککموسررسیدکوتاهمدتترینسبتبهس

همدتدولتبنابراین،سبدسرمایهدرگردششرکتممکناستشاملاوراقبهادارکوتاهمدتنظیراوراققرضهکوتا.سرمایهگذاریهستند

یاوجوهنقدایننوعسبدتقریباًثابتاستوزمانیکهوجهنقدیموردنیازاستو.ایاالتمتحدهوتعهداتکوتاهمدتشرکتوبانکباشد

.مازادیجهتسرمایهگذاریدردسترساست،تغییراتیدرآنایجادمیگردد

سرمایه گذاری کوتاه مدت وجوه نقد
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توصیفشده7مثالهاییازابزارهایاصلیبرایسرمایهگذاریکوتاهمدتدرجدول

مقدارنسبیهرورقهمیتواندازشرکتیبهشرکتدیگربستهبهنوسانریسک.است

.نقدتغییرکندوجوهشرکتونیازفوریآنبه

ریسک ها ویژگی ها
سررسیدهای 

معمول
ابزار

حقیقتاً بدون ریسک

ر، انتشار به کس(با وثیقه)تعهدات دولت آمریکا 
52و 13،26

هفته

-T)اوراق خزانه ایاالت متحده 

bills)
بازار ثانویه فعال

کمترین نرخ برای اوراق قرضه معامله شده

ار کمبسیریسک نقدشوندگی کم؛ ریسک اعتباری 

برای مثال،)تعهدات آژانس های فدرال ایاالت متحده 

ا منتشر شده ب( فنی می، هیئت وام مسکن فدرال

پرداخت بهره
روز30-5 اوراق قرضه آژانس فدرال

هبازده کمی بیشتر نسبت به اوراق قرضه خزان

کی به اعتبار بان)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

(وابسته است

تعهدات بانکی، منتشر شده با پرداخت بهره به

دالر100000ازای هر 
روز365-14 (CDs)گواهی سپرده بانکی 

بازدهی « یانکی»بانکی با نام سپردیگواهی 

بیشتری دارند

کی به اعتبار بان)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

(وابسته است

معموالً )تعهدات بانکی برای معامالت تجاری 

انتشار به کسر؛( خارجی

روز180-30 سرمایه گذار توسط شرکت و جریان تجاری آن (BAs)حواله بانکی 

حمایت می گردد

بازار ثانویه کوچک

با ریسک ( بسته به بانک)یریسک اعتبار

نقدشوندگی بسیار باال برای سپردی زمانی

خارج از )با بانک خارجی ( TD)سپرده زمانی 

(ایاالت متحده نظیر باهاما
روز180-1 دالر-سپردی زمانی یورو
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اال برای با ریسک نقدشوندگی بسیار ب( بسته به بانک)یریسک اعتبار

سپردی زمانی

(خارج از ایاالت متحده نظیر باهاما)با بانک خارجی ( TD)سپرده زمانی 

روز180-1 دالر-سپردی زمانی یورو
می تواند گواهی سپرده یا سپرده زمانی مستقیم باشد

سرمایه گذاری با پرداخت بهره

بازار ثانویه کوچک برای گواهی سپرد، نه سپردی زمانی؛

(به بانک بستگی دارد)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

خدمات عرضه شده توسط بانک که در آن متناسب با تراز حساب، بهره 

(معموالً بر اساس کمترین مقدار)پرداخت می شود 

تعداد زیادی حساب جاری برای یک شب

روز1 خدمات حساب جاری بانک

(به فروشنده بستگی دارد)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

رید فروش اوراق قرضه با توافقی که در آن فروشنده در آینده آن را بازخ

می نماید
روز به باال1 (Repos)توافق بازخرید 

.درصد مبلغ اولیه وثیقه گرفته می شود102معموالً 

انجام می شود( کمتر از یک هفته)اغلب برای سررسیدهای کوتاه مدت 

(به رتبه اعتباری بستگی دارد)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

تعهدات بدون وثیقه شرکت ها و نهادهای مالی، منتشر شده به کسر

روز270-1 بازار ثانویه برای ناشران بزرگ(CP)اوراق تجاری 

ناشران اوراق تجاری رتبه اعتباری کوتاه مدت کسب می کنند

(به مدیر صندوق بستگی دارد)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

صندوق های مشترک سرمایه گذاری بازار پول عموماً توسط 

.کسب وکارهای کوچک استفاده می شوند

متغیر
صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های

مشترک سرمایه گذاری بازار پول
گی نقدشوند: بازدهی کم و نقدشوندگی زیاد برای صندوق های بازار پول

.صندوق مشترک به اوراق بهره موجود در صندوق بستگی دارد

.حساب جاری بانک متصل گرددمی تواند به 

(به اعتبار ناشر بستگی دارد)ریسک اعتباری و نقدشوندگی 

سهام ممتاز در اشکال مختلف شامل سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل 

(ARPs) سهام ممتاز با نرخ حراج ،(AURPS ) و سهام ممتاز قابل تبدیل و

(CAPs)تعدیل 
7،28،35،49،90

روزه
اوراق قرضه با صرفه مالیات

.حراج هلندی اغلب برای تعیین نرخ استفاده می شود

بازده بیشتری ارائه می کند
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محاسبهبازدهیسرمایهگذاریهایکوتاهمدت

وراققرضهبنابراین،سرمایهگذارکمترازارزشاسمیا.برخیاوراققرضهنظیراوراققرضهخزانهوحوالهبانکیبهکسرمنتشرمیشوند

درصدسود5برایمثال،اوراققرضهیکمیلیوندالریکه.سرمایهگذاریمینمایندومعادلارزشاسمیرادرسررسیددریافتمینماید

:پرداختمینمایدویکماهتاسررسیدآنباقیماندهاست؛بهصورتزیرخریداریمیشود

1,000,000$قیمتفروش − [ .05 × 1 ÷ 12 × $1,000,000 = $995,833.33

دالر1.000.000(=ارزشاسمی)عایدات

.برابراستباسودخریداوراقبهکسر67/4166تفاوتبینقیمتخریدوارزشاسمی،

مجدداً اوراق بهادار با پرداخت بهره با اوراق قرضه فروخته شده به کسر که در آن سرمایه گذار ارزش اسمی را پرداخت می نماید و

روزه، با ارزش اسمی 30درصد، 5برای مثال، اوراقی با نرخ . آن را به همراه سود اوراق دریافت می کند، متفاوت هستند

.یک میلیون دالر، در سررسید یک میلیون دالر ارزش اسمی بعالوه سود را پرداخت می نماید
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محاسبهبازدهیسرمایهگذاریهایکوتاهمدت

دالر1.000.000(=ارزشاسمی)قیمتخرید

=عایدات

$1,000,000 + [ .05 × 1 ÷ 12 × $1,000,000 = $1,004,166.67

اققرضهنرخاسمی،نرخبهرهایاستکهبراساسارزشاسمیاور.نرخاوراققرضهممکناستبهعنواننرخاسمییابازدهیگفتهشود

بازدهی،مقدارواقعیخواهدبودکهدرصورتنگهداری.درصدبود5دردومثالقبلی،نرخاسمیدرهرمثالبرابربا.محاسبهشدهاست

دالرخریداریشودوبه995833/33برایمثال،اگراوراققرضهایبهکسروبهمبلغ.سرمایهگذاریتاسررسید،بهدستخواهدآمد

:امدتیکماهتازمانسررسیدنگهداریشودوبهقیمتیکمیلیوندالرفروختهشود،بازدهیاینسرمایهگذاریبرابراستب

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
$995,833.33 − 1,000,000

995,833.33
× 12 = 5.0209%
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محاسبهبازدهیسرمایهگذاریهایکوتاهمدت

اینعاملبرایساالنهسازیبازدهیبهنوعاوراققرضهوقواعد.درصدراساالنهمیسازد0/4148،بازدهماهانه12درمعادلهفوق،عاملدومیعنی

.بهتعدادروزهایباقیماندهتاسررسیدسالیانهمیشود360برایمثال،بازدهیبازارپولیمعموالًبااستفادهازنسبت.نقلبازدهیبستگیدارد

𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐹𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
×

360

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦

Bond equivalent yield =
Face value − Purchase price

Purchase price
×

365

Number of days to maturity

.بهتعدادروزهایسررسیدسالیانهمیشود365امابازدهیمعادلاوراققرضهمعموالًبااستفادهازنسبت
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محاسبهبازدهیسرمایهگذاریهایکوتاهمدت

(ذاریبازدهیمبنایسرمایهگ)برخیبهاشتباهمیپندارندبازدهاوراقخزانهایاالتمتحدهبراساسمبنایتنزیلویابازدهیمعادلاوراق

:روزهمحاسبهمیگردد360درصورتیکهبازدهاوراقخزانهبرمبنایتنزیلوارزشاسمیوبادرنظرگرفتنسال.محاسبهمیشود

درمفاهیمبااینکهبازدهمناسببرایتصمیمگیریبهمنظورسرمایهگذاری،بازدهمعادلاوراقاست،درکمبنایتنزیلاهمیتداردزیرااغلب

.اوراقنقلمیشود

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐹𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐹𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
×

360

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦
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فهرستکردهایمودرایننشان،انواعریسکازجملهریسک8تعدادیازآنهارادرجدول.سرمایهگذارانباچندینریسکروبروهستند

اتوصیفویژگیهاشرایطیر.اعتباری،بازار،نقدشوندگیونرخارزخارجیوویژگیهاواقداماتایمنیمرتبطباهرنوعرابیانمیکنیم

سکطیمینمایندکهمرتبطبهنوعریسکاستواقداماتامنیتیمراحلیراکهسرمایهگذارانمعموالًبرایجلوگیریازآسیبهایری

برایمثالاوراق)«امنیت»ریسکارز،اقداماتایمنیاصلیدرنظرگرفتهشدهتغییربهسمتبهاستثنای.میکنندراتوصیفمینمایند

وبهیاکاهشزمانتاسررسیداستتااوراققرضهسریعتربهزمانسررسیدبرسند(ایاالتمتحدهقرضهدولتینظیراوراقخزانه

.سرمایهگذاراجازهدهندتاوجوهنقدرابهنوعایمنتریازاوراققرضهتبدیلسازند

ریسکهایسرمایهگذاری
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ریسکهایسرمایهگذاری

اقدامات ایمنی ویژگی های اصلی انواع ریسک

حداقل مقدار ناشر ممکن است نکول کند

(یا نکول)اعتبار 
کوتاه نگه داشتن زمان تا سررسید

بازار ناشر ممکن است به صورت معکوس تحت تأثیر اقتصاد و

.قرار بگیرد

توجه به اسامی مشکوک
بازار ثانویه کوچک

تأکید بر اوراق قرضه دولتی

کوتاه نگه داشتن زمان تا سررسید
ازده قیمت یا تغییرات نرخ ممکن است به صورت معکوس بر ب

تأثیر بگذارد
(یا نرخ بهره)بازار 

متنوع نگه داشتن سبد سهام از جنبه سررسید، ناشر
ازار بازاری برای فروش تا سررسید وجود ندارد یا تنها یک ب

.ثانویه کوچک وجود دارد

تکیه بر اوراق قرضه دولتی .فروش اوراق قرضه مشکل یا غیرممکن است

نقدشوندگی
به دنبال بازار ثانویه مناسب بودن تا آن اوراق قرضه باید تا سررسید نگهداری شوند و نمی توانند

کوتاه نگه داشتن زمان تا سررسید.زمان نقد شوند

پوشش منظم

جنبش معکوس بازار عادی در برابر ارز داخلی ارز خارجی
(اجتناب از ارز خارجی)نگهداری بیشتر در ارز و بازار داخلی 
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سبدسرمایهگذاریکوتاهمدتنسبتاًسادههستندزیرااوراققرضهاستراتژیهای

درگردشانواعمحدودیدارندوزمانسررسیدآنهاکوتاهترازسبدسرمایه

بیشترسرمایهگذارانکوتاهمدتبهدنبالبازده.بلندمدتاستسرمایهگذاری

استراتژیهای.هستندوتمایلیبهتحملریسکقابلتوجهیندارندمنطقی

.کوتاهمدتمیتوانندبهدوگروهفعالوغیرفعالطبقهبندیشوندسرمایهگذاری

درحالیکهغیرفعالتنهایکیادوقانونجهتسرمایهگذاریروزانهدارداستراتژی

استراتژیفعالهموارهدرحالنظارتواستفادهازاستراتژیهایتطبیق،یک

فعال،غیرفعالنسبتبهاستراتژیهایاستراتژیهای.استتطبیقیانردبانیعدم

امالزوماًاستراتژیهای.تهاجمیهستندواولویتآنهاامنیتونقدشوندگیاستکمتر

.بازدهیکمینخواهندداشتبهویژهزمانیکهشرکتپیشبینیدرستیازوجوهنقدداشتهباشدغیرفعال

غیرفعال،شرکتهاباپیشبینیدرستوقابلاعتمادوجوهنقدمیتواننداستراتژیاغلب

.بااستراتژیفعالترکیبنمودهوبازدهسبدسرمایهدرگردشرابدونتحملریسکقابلمالحظهایافزایشدهندرا
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com
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مجبوراینموضوعمیتواندشرکترا.مشکلاصلیاستراتژیهایغیرفعالخودخوشنودیاست

بهتمدیدمکانیکیسبدسرمایهگذاریبدونتوجهبهبازدهیوتمرکزبیشتربرروی

ایهگذاریاستراتژیهایغیرفعالبایدتحتنظارتقرارگیرندوبازدهسبدهایسرم.مجددوجوهنقددرسررسیدنمایدسرمایهگذاری

.بایدبهصورتمنظمبایکاستانداردمناسبنظیراوراقخزانهباسررسیدمشابه،مقایسهگردند

رمایهگذاریهابابااینکهس.استراتژیهایفعالنیازمندتالشروزانهبیشترواحتماالًانتخابگستردهتریازسرمایهگذاریهامیباشند

بینیهایبهترویکاستراتژیفعالتمدیدمیگردند،ایناستراتژیماننداستراتژیغیرفعالیاستکهبهدنبالخریدبیشتر،پیش

.سیاستسرمایهگذاریانعطافپذیرتریاست

هگذاریاستراتژیهایفعالمیتوانندشاملتطبیقوعدمتطبیقعمدیزمانبندیجریانهاینقدیخروجیباسررسیدهایسرمای

اتژیهایغیرفعالاستراتژیتطبیقینوعمحافظهکارانهترایندونوعاستراتژیاستکهازانواعسرمایهگذاریهاییکسانبااستر.باشد

.ریاناتنقدیاستاستراتژیعدمتطبیقریسکبیشتریداردونیازمندپیشبینیهایدقیقتروقابلاعتمادتریازج.استفادهمیکند

رتغییرکرد،ایناستراتژیهامعموالًازاوراققرضهایبانقدشوندگیبیشتراوراقخزانهاستفادهمیکنندتادرصورتیکهشرایطبازا

.اوراقبهراحتینقدشوند
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



بهصورتنوعدیگراستراتژیفعالاستکهمستلزمزمانبندیسررسیدهااستراتژینردبانی

.درسبدسرمایهگذاریاستبهطوریکهسرمایهگذاریهابهصورتیکساندرنردبانپخششدهباشندسیستماتیک

تسبدهایاستراتژیهاینردبانیبهطورکارآمددرمدیری.نردبانیبهنوعیبیناستراتژیفعالوتطبیقیقرارمیگیرداستراتژی

.دسرمایهگذاریبلندمدتمورداستفادهقرارگرفتهانداماسیستمنردبانیبایدیکاستراتژیکوتاهمدتکارآمدنیزباش

بدینوسیله،شرکتهامیبایستییک.مدیریتسبدسرمایهدرگردشبهمدیریتوحفاظتازداراییهایشرکتمیپردازد

احمایتدستورالعملیاسیاستکتبیورسمیبرایسبدهایسرمایهگذاریخودداشتهباشندتاشرکتومدیرانسرمایهگذاریر

تدرکشوندودستورالعملهاوسیاستهایسرمایهگذارینبایدخیلیطوالنیباشندزیرابایدتوسطمدیرانسرمایهگذاریشرک.نماید

.تابتوانندازطریقایندستورالعملهاباداللهایسرمایهگذاریشرکتارتباطبرقرارکنند

ارابتداییچنینبااینکهدستورالعملوسیاستسرمایهگذاریشرکتبایدبرایهرشرکتیبهصورتمنحصربهفردتنظیمگردد،ساخت

.فراهمشدهاست9سیاستیدرجدول
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هدف
ردتأییدریکهموادادالیلوجودسبدسرمایهگذاریرابیانکنید،ویژگیهایکلیسبدسرمایهگذارینظیرخالصهاستراتژیمورداستفادهوانواعکلیاوراقبه

.سرمایهگذاریاستراتوصیفنمایید
مسئولین

انمدیریتگیرندبههمراهمیزارمدیرانیرابهمنظورنظارتبرمدیرانیکهسرمایهگذاریهاراانجاممیدهند،همچنینمدیرانبیرونیراکهمیتوانندمورداستفادهقر
.همچنینرویهاجراییدرصورتیکهدستورالعملهاپیروینشودراتوصیفکنید.آنهامشخصکنید

محدودیتهاویاموانع
واعکلیاوراقاینفهرستنبایدشاملاوراققرضهخاصباشدوبایدان.بهطورکلیانواعسرمایهگذاریراکهمیتوانددرسبدسرمایهگذاریقرارگیردراتوضیحدهید

وراقویادرصورتیکهانواعخاصیازاوراقویاناشرتعیینگردد؛هرزمانکهآنا.قرضهنظیراوراقتجاری،اوراقخزانهایاالتمتحدهیاگواهیسپردهراتعیینکند
یهگذاریبایددراینبخشهرگونهمحدودیتمربوطبهمقدارمجازهرنوعورقهبهاداردرسبدسرما.ناشروجودنداشتهباشد،سیاستمجموعهمیبایستیتغییرنماید

تملکیاایراینبخشممکناستشاملرویهایباشدکهدرصورتتجاوزازمقدارمجازویازمانیکهسبدسرمایهگذاریقبلازاستفادهازوجوهنقدب.تعیینگردد
.سایرمصارفبلندمدتمتورمشدهاست،میبایستیصورتپذیرد

کیفیت
دایمنباشند،سرمایهگذاریهایصورتپذیرفتهبامبالغسرمایهدرگردشبای.کیفیتممکناستدربخشجداگانهایقرارگیردویادربخشقبلیتعیینگردد

نرتبهبلندمدت،یامرجعیبرایتعیی.بنابراینبسیاریازشرکتهااستانداردهایاعتباریبرایسرمایهگذاریهایبالقوهدربیانیهسیاستگذاریشانتعیینمیکنند
.رتبهاعتباریمذکورمعموالًتوسطآژانسهایرتبهبندیبزرگنظیراساندپیومودیزبهدستمیآید.کوتاهمدتبایستیوجودداشتهباشد

سایرموارد
تیدرگزارشهایاینمواردمیبایس.دیگرگاهیدردستورالعملهایاسیاستهامانندبیانیهسیاستسرمایهگذاریمربوطبهسبدسرمایهگذاریگنجاندهمیشودموارد

یانیهسیاستبرخیشرکتهاهمچنینانواعاوراققرضهواجدشرایطراتعیینمینمایندکهدرصورتیکهب.مالیتهیهشدهتوسطمدیرسرمایهگذاریوجودداشتهباشد
.نمیآیدبهخوبینوشتهشدهباشد،الزمبهنظر

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



خزانهداریگرانابزارپیگیریمیتواندازصفحاتگستردهسادهتاایستگاههایکاری

گستردهاگرهردوسبدسرمایهگذاریبزرگیامتنوعنباشند،یکصفحه.ردهبندیشود

گزارشممکناستبرایمقایسهبازدههایمؤثروهزینهاستقراضدورهحاضروتولید

.دورهایکافیباشندعملکرد

قابلیتبازدههایسرمایهگذاریبایدبهصورتبازدهمعادلاوراقبیانشوندتا

سبدبعالوه،بازده.جایگزینهایسرمایهگذاریراداشتهباشندبامقایسه

مثالی.براساساندازهارزمورداستفادهدرسرمایهگذاریموزونگردندسرمایهگذاریباید

بهصورتخالصهازمیانگینموزونبازدهیسرمایهگذاریهایمختلفدر

.اینبازدههابراساسبازدهیمعادلاوراققرضهمحاسبهشدهاند.آوردهشدهاست10جدول
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



شخصثالثیمنبعیمستقل،مانندسبدسرمایهگذاریمشابهیکهبهصورتمستقلنگهداریمیشودویارتبهاعتباریکهتوسط=نرخمحک*

(.برایمثالنهادهایمالی،انجمنتجارییابانکمرکزی)مانندمدیرخزانهیادیگرمنابعتجربیارائهشدهاست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

سررسید
بازده 

(درصد)

وزن 

(درصد)

مقدار 

(یورو)
بانک/فروشنده  وام/ اوراق قرضه

روز90 5/3 8/39 575/23 ABC BANK اوراق خزانه ایاالت متحده

روز45 65/4 9/33 84/20 XYZ Co. Fincoاوراق تجاری 

روز30 05/5 3/26 560/15 Megabank گواهی سپرده بانکی مگابانک

3/4 یمیانگین موزون بازدهی سرمایه گذار

25/4 *نرخ محک کوتاه مدت
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مدیریت 
حسابهای 
دریافتنی

عواملاصلیروند
اعطایاعتبارتجاری مدیریترسیدهای

مشتری

ارزیابیمدیریت
حسابهایدریافتنی

تجزیهسنی
حسابهایدریافتنی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.comتعدادروزهایدریافتنی
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مدیریت 
حسابهای 
دریافتنی

دهارائهشاعتباریبستهبهنوعمشتریوصنعتتغییرکردهواعتبارحسابهای

ابهایسهفعالیتاصلیدرمدیریتحس.استوحسابهایغیرقابلوصولوابستهبهرابطهمیانافزایشفروش

.عتبارتراکنشها،نظارتبرماندهحساباعتباریوارزیابیعملکردااعطایاعتباروپردازش:دریافتنیوجوددارد

رداختهایپردازشتراکنشهایحسابهایدریافتنینیازمندثبتفروشهایاعتباریبهمنظورایجادیکپیشینهوثبتپ

.درحسابهایدریافتنیوارائهآندرماندهحسابقابلپرداختمشتریاناست(یاحداقلنظارتبرپرداختها)مشتری

همدیراننظارتحسابهایدریافتنیپرداختنشدهنیازمندیکگزارشمنظمازماندهحسابدریافتنیپرداختنشدهواعالمب

ازیوارزیابیعملکرداعطاءاعتبارمستلزمآمادهس.نظارتیکفعالیتمداوماست.مجموعهدرخصوصحسابهایمعوقاست

.توزیعگزارشهایارزیابیعملکرداصلیاستکهشاملحسابهایدریافتنیمعوقوگزارشروزهایباقیماندهاست

یننقشا.دراصل،عملکردمدیریتحسابهایدریافتنیبینعملکردمدیراعتبارات،مدیرخزانهداریومدیرحسابداریاست

لوگیریبسیارمهماستزیرامیتواندباکاهشسرعتثبتپرداختها،ازخریدبیشترمحصوالتشرکتتوسطمشتریج

.نمایدویابدترازآن،میتواندمانعمدیرخزانهداریازواگذاریچکوتبدیلچکبهمنابعمالیقابلدسترسشود
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مدیریت 
حسابهای 
بهشودزیرامدیریتحسابهایدریافتنیبهعنوانفعالیتبرگرفتهازاعطایاعتباراتنیزدرنظرگرفتهمیعملکرددریافتنی

عیتمدیراعتباراتبرایاطالعاتاضافیمربوطبهوض.موردنیازمدیریتاعتباراتکمکمینمایدآوردناطالعاتفراهم

ورمصارفحسابهایدریافتنیواحتماالًمدیرخزانهداریبرایتأسیسیکسیستمکاراجهتدسترسیبهاطالعاتحسابهایدریافتنیبهمنظ

.،بهسوابقفروشبهعنوانیکمنبعنیازدارند(ازصندوقبانک)وجوهنقد

:اهدافسیستممدیریتحسابهایدریافتنیشاملمواردزیراست

؛اقرارداردپردازشمؤثروحفظدقیق،سوابقبهروزیکهدردسترسمدیراناعتباراتودیگرطرفینعالقهمنددقیقاًپسازدریافتپرداخته•

شدهکنترلحسابهایدریافتنیواطمینانازسوابقحسابهایدریافتنی؛اینکههیچدادهغیرمجازیبهداخلحسابهایدریافتنیواردن•

است؛

جمعآوریحسابهاوهماهنگیباعملکردمدیریتخزانهداری؛•

هماهنگیواطالعبهمدیراناعتباراتبهصورتمکرر؛•

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.comآمادهسازیگزارشهایارزیابیعملکردیمنظم؛•



مدیریت 
حسابهای 
دریافتنی

تابعهممکناستازطریقمتمرکزسازیعملکردحسابهایدریافتنیبااستفادهازشرکتتأمینمالیشرکتها

ادرتأسیسشرکتتأمینمالیتابعه،کلشرکتهایتابعهاستکهبهمنظورتأمینمالیفروششرکتم.بهصرفهبهمقیاسدستمییابند

.میشوند

ملکردبسیاریازشرکتهابهبرونسپاریع.یکیازچالشهایمدیریتحسابهایدریافتنینظارتبردریافتنیهاوجمعآوریحسابهااست

حسابهایدریافتنیمتوسلمیشوندتاجمعآوریحسابهاراافزایشدهندوخدماتارزیابیاعتباریفراهمسازندوازآخرینتکنولوژی

رخیازهمچنین،برخیشرکتهاممکناستدربیمهاعتباراتسرمایهگذارینمایندکهریسکبدهیهایبدراکاهشدادهوب.استفادهنمایند

.ارزیابیهایاعتبارینیزبهبیمهگرمنتقلمیگردد

ینممکناستازشرکتتأمینمالیتابعهبیشتراستقبالنمایندزیراا(بهعنوانمثالفصلی)کهحسابهایدریافتنیمتغیردارندشرکتهایی

.سیستمبهشرکتهایتابعهاجازهمیدهدتابدهیمنعطفترینسبتبهشرکتمادرداشتهباشند
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عواملاصلیرونداعطایاعتبارتجاری

اباکاهشاینبخشمیتواندچهارچوبیرابرایفروشتعییننمایدودرآنفروشر.مدیریتاعتباراتیکبخشکاملازفرآیندجمعآوریاست

دهایاینمدیریتهمچنینجمعآوریورون.اعتباراتاعطاییمحدودنمایدویاباکاهشمعیارهایاعطایاعتباراتبهافزایشفروشبیانجامد

شهایتحلیلبعالوه،تکنیکهایمدیریتاعتبارات،رو.مصرفوجوهنقدرابهیکدیگرمرتبطمیسازدوتأثیرعمیقیبرروشجمعآورینیزدارد

.بنیادیمالیرادرتعیینسیاستاعتباری،اعطایاعتبارومدیریتمشتریهایاعتباریموجودبایکدیگرادغاممینماید

نامناسبیعملکردضعیفوغیرمؤثرمدیریتاعتباراتممکناستفروشراباالببردامابسیاریازآنفروشهاممکناستتبدیلبهبدهیهای

.کارکندبهعبارتدیگر،عملکردمدیریتاعتباراتفعالمیتواندبافروشوبازاریابیازیکطرفوحسابداریوخزانهداریازطرفدیگر.شوند

.بهمنظورتأسیسیکمدیریتاعتباراتمؤثر،شرکتبایددارایاستراتژیمناسببودهونیازهاواهدافشرکترامنعکسسازد

سیاست.سیاستهایمدیریتاعتباراتمعموالًبهعنوانمجموعهایازدستورالعملهایاولیهمورداستفادهمدیراناعتباریتأسیسمیشوند

اینسیاستفرآیندیرابهمنظوراعطایاعتباراتدرنظرگرفتهو.اعتباریشرکتحدومرزهاییرابرایعملکردمدیریتاعتباراتدرنظرمیگیرد

.قوانینیرابهمنظورتصمیمگیریدرشرایطخاصارائهمیدهد
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عواملاصلیرونداعطایاعتبارتجاری

تسهیلاینسیاستمیتواندبا.اینسیاستمراحلاعطایروندرانشانمیدهدوقوانینتصمیمگیریرابرایشرایطخاصفراهممیسازد

.اعطایاعتبارویاساختنمودنآنبرسطحفروشتأثیربگذارد

ختکنندگانمشتریهاممکناستبایکنوعحساباعتباریمحدودنظیرپولنقدبههنگامتحویلآغازنمایندودرنهایتنشاندهندکهپردا

.منظمیهستندومیتوانبهآنهاحسابهایاعتباریدفتریبازنیزاعطانمود

:انواعاصلیاعطایاعتباربهشرحذیلاست

اعتباردفتریبازکهرایجتریننوعازشرکتیبهشرکتدیگراست؛•

اعتبارنامهاسنادی،بایابدونخطوطاعتباری،رایجتریننوعبرایمعامالتبرونمرزی؛•

اعتباراقساطیباپرداختهایزمانبندیشدهمنظم؛•

؛اعتبارگردانیاچرخشی•
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عواملاصلیرونداعطایاعتبارتجاری

اشکال.دبوداعتباراتارائهشدهباتوجهبهنوعمشتری،قدرتمالیونوعقوانیناعتباریکهدردنیایرقابتارائهمیشود،متفاوتخواهانواع

:روزاست،شاملمواردزیراست10تا7مختلفاعتبارغیرازپولنقدکهبهطورکلیبین

درمثالاولطولزمانیاستکهیکt2،tخالصd/t1یاtخالص)دورهبراساسیکقالباستانداردتنظیمشدهاند:دورهعادی•

.درمثالاولاستtهمانند t2مدتزماندریافتتخفیفوt1درمثالدوم،.مشتریبایدصورتحسابراپیشازموعدپرداختنماید

روز60بیشترمشتریاناعتباریازکل.روزپرداختشود60بهاینمعنیاستکهکلمقدارصورتحسابطی60برایمثال،خالص

روز،یکدرصد10بهاینمعنیاستکهمشتریمیتوانددرصورتپرداختطی30خالص10/1دوره.برایپرداختاستفادهمینمایند

.روزازتاریخصورتحسابپرداختنماید30تخفیفبگیردویاکلمبلغراطی

بلازچکهابایدق.دورهوجهنقدقبلاززمانتحویلمقدارصورتحساببایدپیشازاینکهتاریختحویلمشخصشودپرداختگردد•

.فرستادهشدنمحصولتسویهگردد

لکاالدرغیراینصورتتحوی(معموالًبهصورتچکبانکی)دورهپولنقددرزمانتحویلپرداختبایدزمانتحویلکاالانجامگیرد•

.صورتنمیگیرد
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عواملاصلیرونداعطایاعتبارتجاری

.صورتحساببهصورتحسابدرایننوع،صورتحسابدورهقبلبایدقبلازارسالمحصولجدیدپرداختگردد•

بهاین30خالص10/2برایمثال،.دارایقالبهایمختلفیاست.ماهیانهدرایننوع،صورتحساببایدماهانهپرداختگرددصورتحساب•

روزاولماهبعدیپرداختنمایدویاکلمبلغ10درصدتخفیفبگیرداگرصورتحسابرادر2معنیاستکهمشتریمیتواند

.روزماهبعدیپرداختنماید30صورتحسابراظرف

دلآماریمدلامتیازدهیاعتباریکم.مدیراناعتباریممکناستارزشاعتبارمشتریرابااستفادهازمدلامتیازدهیاعتباریارزیابینماید

ربارهاعطایاینمدلهااولینباربرایکمکرسانیبهتصمیمگیرید.مورداستفادهبرایطبقهبندیوامگیرندگانبراساسارزشاعتباراست

اریدرسطحانبوهصادرکنندگانکارتاعتباریاصلیبهیکابزارنیازداشتندتابتوانندتصمیماتاعتب.اعتباربهمشتریانطراحیشدهبود

هاینمدلهمچنینبرایاعطایوامبهکسبوکارهایکوچکنیزمورداستفادهقرارگرفتزیرابانکهایبزرگمتوجهشدندک.بگیرند

بهبراینجهتغل.هزینههایمروروتصمیمگیریبرایاعطایوامبهدرستیوامرابهاندازهکوچکبرایکسبوکارهایکوچکتقسیمنمیکند

.نمودندمشکل،آنهامدلهایامتیازدهیاعتبارراتصویب
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عواملاصلیرونداعطایاعتبارتجاری

کاغذبازیمدلهایامتیازدهیاعتبارفرصتیرابرایشرکتفراهممیکندتاتصمیماتفوریبراساساطالعاتسادهگرفتهشودونیازیبه

:مدلهایامتیازدهیوزنبیشتریبهعواملزیرمیدهند.نباشد

(برایمثال،بررسیبیشترحسابها)وجهنقدآماده•

نوعسازماندهی،شرکتهاییکهنسبتبهشرکتهاییبامالکیتخصوصییاشراکتیرتبهباالتریدارند؛•

.همانطورکهتوسطخدماتمالینظیردانوبراداستریتنشاندادهشدهاست،جزوپرداختنیهایجاریتأمینکنندهمیباشد؛•

:اینمدلهاجریمهوامگیرندگانبالقوهرابرایمواردزیرتعیینمیکنند

.الگوهایپرداختطبقعاداتصورتمیگیرند:تأخیردرپرداختوامهایقبلییانکول•

بدونذخیرهیاذخایرکاهشیافتهقابلدسترس؛:استفادهزیادازکارتهایاعتباریشخصی•

انتقالازشخصبهشرکت؛:ورشکستگیشخصیقبلییالوایحمالیاتی•

خدماتغذایی،صنایعمهماننوازی؛:طبقهبندیهایپرریسک•

.امتیازدهیاعتبارمیتواندهمچنینبرایپیشبینیافرادیکهباتأخیرپرداختهاراانجاممیدهند،مورداستفادهقرارگیرد



رارسیستمهایجمعآوریوجهنقدتابعیازانواعمشتریهاییکشرکتوروشهایپرداختیهستندکهمشتریانمورداستفادهق

اوصندوقیبرایمثال،اگرفروشیکشرکتبهصورتخردهفروشیصورتگیرد،نمیتواندازمزایایارائهشدهتوسطسیستمگ.میدهند

.نمایددرعوض،بایدباسازماندهیوکنترلسپردهمحلیوتمرکزبراینسپردهبهطورمؤثرواقتصادیبرخورد.بانکبهرهببرد

بانکبرایبهعبارتدیگراگریکشرکتمحصوالتیراتولیدکندوبهکسبوکارهایدیگربفروشد،میتواندازخدماتصندوقامانات

.تسریعفرآیندوتسویهچکهااستفادهنماید

چکهاییکمشتریمستقیماًبه.نشانمیدهیم11یکشبکهعادیبرایشرکتیباپرداختهایالکترونیکیوچکیرادرشکل

الالکترونیکیسیستمگاوصندوقیاماناتبانکفرستادهمیشوددرحالیکهپرداختهایالکترونیکیازیکمشتریدیگرازطریقانتق

منتقل(ویهبدهیهاترتیباتبانکیبهمنظورتس)وجوهازطریقیکیازشبکههایقابلدسترسنظیراتاقپایاپایخودکاریاسیستمجیرو

تحدهوکانادااتاقپایاپایخودکاریکشبکهپرداختالکترونیکیقابلدسترسبرایکسبوکار،افرادونهادهایمالیدرایاالتم.میشود

.سیستمجیروسیستمهاییمبتنیبرپستهستندکهدراروپایادیگرنقاطدنیامورداستفادهقرارمیگیرند.است

مدیریترسیدهایمشتری
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مدیریترسیدهایمشتری

هدربیشترموارد،بهترینتمرینبرایجمعآوری،راهاندازییکسیستماستکهپرداختهاومحتویاطالعاتآنهامانندناممشتریوشمار

ازنقطهنظرشرکتجمعآوریکننده،بهترینراهدستیابی،راهاندازی.شناسهواینکهچهصورتحسابیپرداختخواهدشدراتسریعبخشد

.اینموضوعمیتواندبرایشرکتهایخردهفروشوعمدهفروشبکاررود.یکشبکهجمعآوریالکترونیکاست



یمیشوندویاباخردمیتواندتوسطکارتهایاعتبارییاچکهایالکترونیکیکهاعتبارهایالکترونیکییاتصاویردیجیتالپرداختهای

دستگاههای)اینپرداختهابهصورتالکترونیکیتسویهمیشوندومیتوانندازطریقسیستمهایپوز.بدهیمستقیمصورتپذیرد

مهبرنا.کهسیستمهاییهستندکهدادههایتراکنشرادرمحلفیزیکیکهفروشدرآنانجامشدهدریافتمیکند(کارتخوان

رکتمانندمستقیمترتیبیاستکهدرآنمشتریمیتواندیکبدهیرابهحسابمورداستفادهازش(بهحسابمنظورنمودن)احتساب

وریآبوبرق،تأمینکنندگانخدماتمخابراتی،شرکتهایکابل،بیمهوشرکتهایکارتاعتباری،انتقالدهدوشرکتبهجمعآ

.پرداختهاطبقروالعادیبپردازد

یستمصندوقس.اگرپرداختهانتوانندتبدیلبهپرداختهایالکترونیکیشوند،قدمبعدیاستفادهازخدماتصندوقاماناتبانکاست

انکایناماناتبایکنهادبانکیهماهنگمیشود،دراینسیستمزمانیکهمشتریپرداختهایخودرابهادارهپستارسالمیکند،ب

پرداختهاراکهممکناستچندینباردرروزصورتگیرد،جمعآوریوسپردهمینمایدوشرکتمیتواندزودتراززمانیکه

ت،چکهاییدریکسیستمقابلقبولصندوقامانا.پرداختهایمشتریانبرایآنهاارسالمیگرددبهوجوهنقددسترسیداشتهباشند

.دسترسیبافاصلهیکروزبهتمرکزبهتروجوهنقدکمکمیکند.کهامروزسپردهمیشوند،فرداقابلدسترسهستند

مدیریترسیدهایمشتری
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هایشناوردراینمفهوم،مقدارپولیاستکهبینپرداخت.ارزیابیعملکردخوبچکهایسپردهشدهباعاملشناورمحاسبهمیشود

روزانهبهمیانگینعاملشناورراباتقسیممیانگینشناور.انجامشدهتوسطمشتریانووجوهنقدقابلاستفادهتوسطشرکتباقیمیماند

.سپردهروزانهمحاسبهمیشود

مدیریترسیدهایمشتری

روزانه میانگین شناور

روزانه سپرده میانگین
= عامل شناور

روزانه میانگین شناور

شده سپرده های چک مقدار کل
=

رایمثالب)اگرعاملشناورخیلیکمباشد.اینمعادله،میانگینتعدادروزهاییراکهچکهایسپردهشدهتسویهمیشوندرانشانمیدهد

ابانکیبهجز؛شایدبررسیبیشتربهمنظورتعیینانتقالهمانروزازحسابسپردهضروریباشد،بافرضاینکهحسابسپردهب(1کمتراز

هچقدرزمانعاملشناورتنهااینمسئلهراارزیابیمینمایدکهچقدرزمانبراینقدشدنچکهاالزماست،نهاینک.بانکاصلیشرکتباشد

بااینحال،همچنانبهراحتیبرایحسابهایسپرده.برایدریافتچکهاوسپردهکردنآنهاودرنهایتنقدکردنآنهاالزماست

.قابلمحاسبهومورداستفادهاست
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ایمعوقبیشتراینروشهابااینمسئلهسروکاردارندکهحسابه.روشهایمتعددیبرایارزیابیعملکردحسابهایدریافتنیوجوددارد

یباجزئیاتارزیابیهامیتوانندازگزارشهایمالیکلیبههمراهسوابقمالیداخل.چگونهمیتوانندبهصورتکاراتبدیلبهوجهنقدشوند

.بیشتراستخراجشوند

وزهایتعداداستانداردر.بسیاریازارزیابیهانظیرتعدادروزهایدریافتنی،میتوانندبهراحتیازطریقصورتهایمالیمحاسبهشوند

.رددرماندهحسابپرداختنشدهرادرنظرنمیگی(زمان)دریافتنی،کلدریافتنیهایپرداختنشدهرابررسیمینمایداماتوزیعدوره

ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



فکیکیکیازگزارشهایاصلیکهمدیرانحسابهایدریافتنیبایدمورداستفادهقراردهند،تجزیهسنیاستکهحسابهارابهت

همانطورکهدراینمثالمشاهده.،پنلالفارائهشدهاست12مثالجدولزمانبندیدرجدول.روزهایپرداختنشدهنشانمیدهد

تبدیلتجزیهسنیبهدرصدهمانطورکهدر.است(روز30معموالً)مینمایید،اینگزارشحاکیازفروشکلودریافتنیهایدورهای

وریلکارتوجهداشتهباشیدکهدراینجدول،مشخصکردنیکتغییردربرنامهماهآ.اینجدولدیدهمیشود،قابلاستفادهتراست

بایددراینمورد،تغییردرماهآوریل.دراینماهحسابهایدریافتنیبهسرعتماهقبلبهوجهنقدتبدیلنشدهاند.سادهایاست

ییرمیتوانداینتغ.برایمثال،تسهیلقوانیناعطایاعتباریممکناستبهعنوانبخشیازبرنامهویژهباشد.موردبررسیقرارگیرد

.همچنینتغییریدرپرداختهاازطریقمشتریانشرکترانشاندهد

ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

تجزیهسنیحسابهایدریافتنی



ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

تجزیهسنیحسابهایدریافتنی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

آوریل مارچ فوریه ژانویه میلیون دالر

680 560 450 530 فروش

720 650 560 600 کل حساب های دریافتنی

280 360 290 330 (روز گذشته30-1)جاری 

250 160 120 90 روز از موعد مقرر گذشته1-30

110 60 60 80 روز از موعد مقرر گذشته31-60

50 40 50 70 روز از موعد مقرر گذشته61-90

30 30 40 30 روز از موعد مقرر گذشته90بیشتر از 

آوریل مارچ فوریه ژانویه تجزیه سنی به درصد

9/38 4/55 8/51 15 (روز گذشته30-1)جاری 

7/34 6/24 4/21 15 روز از موعد مقرر گذشته1-30

3/15 2/9 7/10 3/13 روز از موعد مقرر گذشته31-60

9/6 2/6 9/8 7/11 روز از موعد مقرر گذشته61-90

2/4 6/4 1/7 5 روز از موعد مقرر گذشته90بیشتر از 



ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

تجزیهسنیحسابهایدریافتنی

آوریل مارچ

روزهای موزون
وزن 

(درصد)
روزهای وصول مطالبات

روزهای موزون 

3

2وزن 

(درصد)

روزهای وصول مطالبات 

1
برنامه زمان بندی

3/11 9/38 29 1/11 4/55 20 (روز30-1)جاری 

1/19 7/34 55 8/11 6/24 48 روز31-60

5/13 3/15 88 4/7 2/9 80 روز61-90

9/7 9/6 115 8/6 2/6 110 روز91-120

1/6 2/4 145 6 6/4 130 روز121بیشتر از 

9/57 43 4میانگین موزون روزهای جمع آوری 

تعدادروزهایوصولمطالباتدریافتنیهادرهرگروه.1
وزندهیبراساستجزیهسنی.2
.محصولدوستونقبلیاست(توضیحدادهشدهبراساسروز)اینارقام.3
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.مجموعاعدادهرگروهبرابرباکلروزهااست.4



ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

تعدادروزهایدریافتنی

اریمقایسهمیتوانیمتعدادروزهاراباسیاستاعتب.تعدادروزهایدریافتنی،تصویریکلیازوصولمطالباتحسابهایدریافتنیمیدهد

راتررفتهوهمچنینمیتوانیمف.نماییمتاایدهایدربارهنحوهوصولمطالباتحسابهایشرکتمتناسببانوعاعتباردهیبهدستآوریم

مانیکهبرایتمرکزبرز.رامحاسبهنماییم(نسیه)میانگینموزوندورهوصولمطالباتیامیانگینموزونروزهایفروشپرداختنشده

کهبرایبرایوصولمطالباتدریافتنیهانیازاست،میانگینموزوندورهوصولمطالباتمعیارارزیابیبسیارخوبیازمدتزمانیاست

.وصولمطالباتوجهنقدازمشتریانشرکتبدونتوجهبهسطحفروشیاتغییردرزمانفروش،الزماست

زمانیمحاسبهمیانگینموزوندورهوصولمطالباتنیازمنداطالعاتیازتعدادروزهاییاستکهبرایوصولمطالباتحسابهایهرگروه

روزهگروهبندینماییموسپسدورهوصولمطالبات30برایمثال،مامیتوانیمدریافتنیهارادرفواصلمنظمنظیردورههای.الزماست

.درهرگروهراازطریقمبالغپولحسابهادرهرگروهموزوننماییم

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



ارزیابیمدیریتحسابهایدریافتنی

تعدادروزهایدریافتنی

،پنلالف،امکانمحاسبهتعدادروزهایدریافتنیبرایماهمارچوآوریلهمانطورکهدرپنلبنشان12استفادهازدادههایجدولبا

کماههمانطورکهدراینمثالدیدهمیشود،مامیتوانیمبااستفادهازاینکهچراتعدادروزهایدریافتنیازی.دادهشدهاستوجوددارد

زیراتعدادمیانگینموزوندورهوصولمطالباتازماهمارچبهآوریلافزایشیافته.بهماهبعدیتغییرمیکند،ایدهخوبیکسبنماییم

درصد8/33درصدبرابربا2/9درصدبهعالوه6/24روزاستکهتنهااز90-61و60-31زیادیازحسابهایدریافتنیدرگروه

.درصدحسابهایماهآوریلراتشکیلدادهاست50حسابهایماهمارچاستاما

ینیمقایسهباولینایراداینمعیارارزیابیایناستکهنیازبهاطالعاتیبیشترازتعدادروزهایدریافتنیداردوایناطالعاتخصوصاًبرا

.شرکتهابهآسانیقابلدسترسینیست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir
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رویکردهای مدیریت 
سطوح موجودی کاال

مدیریت موجودی کاال

ارزیابی مدیریت 
موجودی کاال

هزینه های موجودی 
کاال



هزینه های موجودی 
کاال

بدوننیازاولینهدفسیستمموجودیکاال،حفظسطحموجودیاستتامدیریتمحصولوفروشبتواندمحصوالتیرابرایمشتریان

ودیشاملهمانندمدیریتحسابهایدریافتنیووجوهنقد،مدیریتموج.بهسرمایهگذاریبیشتردرداراییساختهوبهفروشبرساند

.برقراریتعادلمیانداشتنموجودیکافیونهخیلیزیاداست

اریدراینسرمایهگذ.موجودیکاالیکداراییجاریاستکهباحسابهایپرداختنیخریداریوازطریقخزانهتأمینمالیشدهاست

رازمیزانسطوحبیشازحدموجودیکاالمیتوانندارزشآنرابیشت.موجودیکاالتازمانیکهبهفروشبرسدوجهنقدایجادنمیکند

منجربهواقعینشاندهندزیراموجودیکاالهرچهبیشتردردسترسباشد،احتمالبالقوهمنسوخشدنآنبیشتراستکهمیتواند

.کمبودموجودیکاالنیزمیتواندمنجربهازدسترفتنفروشبالقوهشود.فروشباتخفیفشود

رخطوطاگ.میزانموجودیکهشرکتنگهداریمیکندویااحساسمیکندبایدداشتهباشد،الزاماتمالیبرایشرکتایجادمینماید

یباشند،شرکتتولیدیشرکتمتنوعترباشندیااگرفرآیندتولیدمحصوالتشاننیاززیادیبهموجودیکاالبرایتولیدمحصولنهای

.ممکناستسرمایهگذاریمالیبااهمیتیدرموجودیکاالداشتهباشد



هزینه های موجودی 
کاال

ریتسرمایهگذاریدرموجودیکاالتاحدیبرایبسیاریازشرکتهاگیجکنندهاستوبههمیندلیلآنهامجبورندبهدنبالروشهایمدی

تبایدروشهایجدیددرکنترلموجودیباکمکتکنولوژیپیشرفته،حداقلسطحموجودیکاالیمناسبراکهشرک.موجودیجدیدباشند

دیریتبرایمثال،رویکردهایم.حفظنمایدتاهمچنانقادربهتولیدمحصولباشدودرزماننیازدردسترسفروشقراردهدرامحاسبهمیکند

.موجودیمانندروشبهموقعماندهحسابموجودیکمتروروابطتجاریباشرکایبیشترینیازدارند

جوهانگیزینگهداریموجودیکاالکهنشانمیدهدچهمقدارموجودینگهداریمیشود،بهنوبهخود،مقدارسرمایهدرگردشالزمودرنتیجهو

.انگیزیاصلیشاملانگیزهمعامالتی،انگیزهاحتیاطیوانگیزهسفتهبازیاست.نقدموردنیازراتعیینمیکند

بافعالیتنیازبهموجودیکاالبرابراست.انگیزهمعامالتینیازبرایموجودیرابهعنوانبخشیازتولیدعادییاچرخهفروشمنعکسمیسازد

.تولیدیبرنامهریزیشدهورویکردیکهبرایموجودیکاالتوسطبرنامهتولیدتعیینشدهاست

است،ذخیرهاحتیاطیممکناستبرایپیشگیریازهرگونهزیانکسریموجودیکههمانازدستدادنمنافعبهدلیلفقدانموجودیکاال

.گرددمدیریتبهینهموجودیبهمعنیحفظموجودیبیشتراستبخصوصاگربتواندباکمترینسرعتمنسوخ.مناسبباشد



هزینه های موجودی 
کاال

هپیشبینیبعالوه،بسیاریازشرکتهاک.منظور،شرکتبایدپیشبینیقابلاعتمادومنعطفیازرویکردحفظموجودیکاالداشتهباشدبدین

وجودیالبته،درمورداینکهچقدرمقدارم.درستیندارند،مقداریبهعنوانذخیرهاحتیاطیبرایزمانهاییکهباکمبودمواجهند،حفظمیکنند

گیریاضافیتعیینشودوچهمدتزمانیبرایتحویلمحصولنهاییالزماستوچقدرهزینهبرایموجودیاضافیبایدصورتگیرد،تصمیم

.میشود

اریموجودیدربرخیصنایع،مدیرانممکناستبرایدالیلخاصینظیرسفتهبازی،اطمینانازقابلیتدسترسیوقیمتگذاریاقدامبهنگهد

مثال،اگربرای.مدیرانموجودیکاالکهبامدیرانفروشکارمیکنندمیتوانندازخریدهایغیرمعمولمنفعتکسبکنند.کاالیاضافینمایند

نمایدویکناشراطمینانداردکهقیمتکاغذدرسالبعدیافزایشمییابد،برایاینموضوعمیتواندکاغذبیشتریرادرسالجاریخریداری

.یستنداینتصمیمنشانمیدهدکههزینههاینگهداریبیشترازمقداریکهازاینطریقپساندازشده،ن.آنهارابرایمصرفآتیذخیرهنماید

ردگیسرمایهگذاریبیشازحدمیتواندمنجربهفش.شرکتهامعموالًتالشمیکنندتاتوازنیدرمدیریتسطوحموجودیشانبرقرارنمایند

تفادهنادرستازسرمایهگذاریبیشازحددرموجودیکاالمیتواندمنجربهاس.نقدینگییامشکالتیمانندافزایشبدهیبدونافزایشوجهنقدشود

.شودداشتنمقدارزیادیازموجودیکاالمیتواندمنجربهازبینرفتن،کمشدن،ضایعشدنوتحمیلهزینههایپنهان.امکاناتشود



هزینه های موجودی 
کاال

ادربه،سرمایهگذاریبیشازحدمیتواندموقعیترقابتیشرکتراکاهشدهدوشرکتبهدلیلهزینههایزیادموجودیکاالقدرنهایت

.تطبیققیمتگذارینباشد

ندیکمحصولبهعبارتدیگر،سرمایهگذاریبیشازحددرموجودیکاالمیتواندمشکالتیراازقبیلازدستدادنمشتریانیکهنمیتوانست

زمیتواندتعطیلیکارخانهوراهاندازیهایپرهزینهنی.راخریدارینمایندیاانصرافازخریدبهدلیلتأخیردرتحویلمحصول،بهبارآورد

وسطدرآخر،ریسکسرمایهگذاریکمترازمقدارموردنیاز،عدمتواناییشرکتبرایپرهیزازافزایشقیمتهات.بسیارهزینهبرباشد

.تأمینکنندگاناست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



رویکردهای مدیریت 
سطوح موجودی کاال

دورویکرد.بهمنظورکنترلهزینهموجودیکاال،یکشرکتبایدرویکردمناسبیرابرایموجودیهایشبرگزیند

.وروشبهموقعاستابتداییحداقتصادیسفارش

تیازنقطهسفارشمجددحداقلبرایقسم-بسیاریازشرکتهاازروشکالسیکیامقدارسفارشاقتصادی

تعیینسطحاینروشبراساستقاضایموردانتظاروپیشبینیتقاضااستونیازمند.موجودیاستفادهمیکنند

لایننقطهسفارشبراساسهزینهسفارشوحم.موجودیاستکهدرآنموجودیجدیدسفارشدادهمیشود

دتولیدتقاضاوزمانهایبینشروعواتمامفرآین.موجودینظیرهزینهکلمرتبطباموجودیبهحداقلمیرسد

عملنقطهسفارشمجددبهخوبی-برایاینکهروشمقدارسفارشاقتصادی.سطحموجودیراتعیینمینماید

تصادیاقاغلب،یکشرکتبایدازروشحد.کندبایدپیشبینیکوتاهمدتقابلاعتمادیوجودداشتهباشد

.نقطهسفارشمجددبرایمواردکوچکتریکهدارایهزینههایواحدکمتریاستاستفادهنماید-سفارش
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



رویکردهای مدیریت 
سطوح موجودی کاال

.شدهنقطهسفارشمجددممکناستهمراهباذخیرهامنوذخیرهپیشبینی-استفادهازحداقتصادیسفارش

یطیذخیرهامنسطحیازموجودیفراینیازهایپیشبینیشدهاستکهیکزیرسازیرافراهممینمایددرشرا

ینیشدهالزمکهبرایپرکردنموجودیزمانیبیشترازآنچهپیشبینیشدهویامقداریبیشترازتقاضایپیشب

ایکشرکتممکناستتعدادروزهایموجودیدردسترسوزمانهایبینشروعواتمامفرآیندتولیدر.است

یبیشترذخیرهپیشبینیشدهموجود.برایپرکردنموجودیرادرتعیینسطحمناسبذخیرهامندرنظربگیرد

فصلیازآنچیزیاستکهبرایتقاضایپیشبینیشدهالزماستوممکناستباتوجهبهفروشیاتولیدات

.نشاندادهشدهاست13نقطهسفارشمجدددرشکل-روشمقدارسفارشاقتصادی.شرکتدچارنوسانشود

تمراازطریقارزیابیکلسیس(موادخاموتولیدی)روشبهموقعسیستمیاستکهذخیرهموجودیدرجریان

دهاند،برایمثال،درنقطهایکهذخیرهفعلیموادبهنقطهسفارشمجددرسی.تحویلموادوتولیدکاهشمیدهد

یستمهایموادیاس.نقطهایکهدرابتداتوسطتقاضایتاریخیتعیینشدهاست،مجدداًسفارشصورتمیپذیرد

.برنامهریزیمنابعتولیدیبرنامهریزیتولیدرابامدیریتموجودیادغاممیسازد

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



رویکردهای مدیریت 
سطوح موجودی کاال

و JITادغامروشهای.تولیدوموادموردنیازبرایتولیدباارزیابیزمانبندیکسبموادوتولیدهماهنگمیشودارزیابی

MRPهطورمیتواندبستریمناسببراییکپارچهسازیموجودیکاالبامدیریتزنجیرهتأمینشرکتفراهمسازدوب

مؤثریسطوحموجودیراکاهشدهد

کرددربیشترمثالها،شرکتهاچندیننوعموجودیکاالدارندکهمیتوانندبهطورمؤثربااستفادهازیکیاچندروی

کاالرایکشرکتبایدآشکاراروشیراانتخابنمایدکهامکانسرمایهگذاریمقرونبهصرفهدرموجودی.مدیریتشوند

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.فراهمسازد



برخیازآنهامعرفهزینههایفرصتهستنددرحالیکه.چندینمؤلفههزینههایموجودیوجوددارد

:مؤلفههزینهشاملمواردزیرمیباشند.مؤلفههایدیگرممکناستهزینههایواقعیباشند

هابهاینهزینه.هزینههایخریدیاهزینههایپرسازیمجددممکناستثابتیامتغیرباشند:سفارشدهی

.ارسالبار،بارگیریومدیریتآن،کاغذبازیوراهاندازیماشینآالت:مثال.تعدادسفارشهابستگیدارد

سطسطوحاینهزینههابستگیبهمتو.هزینههایمالیونگهداریکههزینهفرصتیاهزینهواقعیهستند:حمل

.ذخیرهسازی،هزینهسرمایهای،کهنگی،بیمهومالیات:مثال.موجودیونوعکاالدارد

روندهزینهواقعیویاهزینهفرصتیهستندکهتحتتأثیرسطحموجودی،مواردترکیبی،:خارجیذخیره

:ثالم.اینهزینههاممکناستبستهبهنحوهبرآوردآنهاتغییرکند.پردازشدربرابرقواعدفروشقراردارد

.فروشازدسترفته،هزینههایسفارشبرگشتیوهزینههایجایگزینی

هزینههایجمعآوریاطالعاتوهزینههایاجراییکلیکهممکناستهزینههایواقعییاهزینههای:سیاست

ارگران،پردازشاطالعات،دستمزدک:مثال.اینهزینههابهادغامموجودیوپیچیدگیآنبستگیدارد.نرمباشد

.اضافهکاریوآموزش

هزینه های موجودی 
کاال
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سبترایجترینروشبرایارزیابیسرمایهگذاریشرکتدرموجودیکاالوارزیابیمدیریتموجودیمحاسبهن

گردشموجودییکمعیارسختاستامامحاسبهومقایسه.گردشموجودیوتعدادروزهایموجودیکاالاست

14دولدرج.گردشموجودیدرصنایعمختلفمتفاوتاست.آنبااستانداردهایدیگروسوابق،کارآسانیاست

.گردشموجودیمحاسبهشدهوتعدادروزهایموجودیصنایعمختلفرامیبینید

ییربعالوه،گردشموجودیممکناستدرشرکتهایمختلفیکصنعتبهدلیلادغاممحصوالتمختلفتغ

وگردشموجودیکاال5/7،گردشموجودیکاالدرفروشگاههایوالمارت2005برایمثال،درسالمالی.نماید

ایاینتفاوتممکناستبهدلیلگردشمالیبیشتروبزرگترفروشگاهه.بودهاست7/5درشرکتتارگت

.والمارتدرمقایسهباشرکتتارگتباشد

برایمثال،.دبااینکهارزیابیروندهاکارپراهمیتیاست،مراقبتبایدزمانیانجامگیردکهتفسیرتغییرمیکن

کاهشدرگردشموجودیممکناستبهاینمعنیباشدکهموجودیبیشتردردسترسقرارداردواین

ریبهعبارتدیگر،کاهشدرگردشموجودیممکناستتغیی.موجودیدرتولیدوفروشدرحالحرکتنیست

درادغاممحصوالتشرکترانشانمیدهدیابدانمعنیباشدکهشرکتریسکموجودیذخیرهخارجیرا

.کاهشمیدهد

ارزیابی مدیریت 
موجودی کاال
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ارزیابی مدیریت 
موجودی کاال

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

تعداد روزهای موجودی (بار)گردش موجودی  صنعت

74 9/4 تولید پوشاک

4/64 7/5 تولید مواد شیمیایی

2/50 3/7 فروشگاه های لوازم خانگی و الکترونیکی

9/44 1/8 تولید مواد غذایی

7/32 2/11 فروشگاه های مواد غذایی، نوشیدنی

2/65 6/5 تولید ماشین آالت

2/35 4/10 معدن

2/65 6/5 فروشنده های ماشین و قطعات

8/53 8/6 تولید کاغذ

7/37 7/9 تولید تجهیزت حمل ونقل

گردش موجودی کاال و تعداد روزهای موجودی کاال برای شرکت های 14جدول 
2002ایاالت متحده در صنایع مختلف در سال 



اقتصاداستفادهاز
تخفیفتجاری

مدیریت حسابهای پرداختنی

مدیریتپرداختهای
نقدی

ارزیابیمدیریت
حسابهایپرداختنی
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مدیریت حسابهای پرداختنی

باراینحسابهاناشیازاعت.حسابهایپرداختنیمقدارپولیاستکههنوزبهتأمینکنندگانمحصولوخدماتپرداختنشدهاست

تأخیرتجاریهستند،نوعیازاعتبارخودبهخوداستکهدرآنیکخریدارمحصولیاخدماتبهطورمؤثریپرداختبابتخریدهایشرابا

واعاعتبارشرایطاخیران.اعتبارتجاریممکناستباتأخیردرپرداختویاتخفیفبرایپرداختزودترازموعدصورتپذیرد.انجاممیدهد

اینتخفیفبررویقیمتخریددرصورتیکهپرداختظرفچندروزمعین،دریافتشود؛درغیر:عموماًدرقالبتخفیفبیانمیشود

روز10بیانمیکند،درصورتیکهطی«30خالص10/2»برایمثال،شرایط.صورتدرتاریخسررسیدکلمبلغمیبایستیپرداختگردد

درغیراینصورتکلمبلغصورتحسابمیبایستی.درصدتخفیفوجودخواهدداشت2ازتاریخصدورصورتحسابپرداختانجامشود،

.ستاینشرایطدرصنایعمختلفمتفاوتاستوتحتتأثیرسنتصنعت،شرایطرقباونرخبهرهجاریا.روزپرداختگردد30طی

نهایییا)اینفرآینددرارتباطباخریدکاال.موجودیکاالوحسابهایپرداختنیاست-ارتباطکلیدیسرمایهدرگردشبافرآیندخرید

درخطفرآیندیکهدرصورتمدیریتمؤثر،وجوهنقدمازادموجود.استکهتبدیلبهمحصوالتقابلفروششرکتمیشود(غیرنهایی

یشرکتکاهشتولیدرابهحداقلبرساندودرصورتمدیریتناکارآمد،فرآیندمیتواندنقدینگیشرکترابهشدتمصرفکردهومنابعمال

ارآمدبههرحوزهبایدسازماندهیشودوبهطورک.ممکناستدرمدیریتخرید،موجودیکاالوحسابهایپرداختنیباشدبیکفایتی.دهد

.خریداغلباوقاتمیتواندبرپرداختهاییکهبایدانجامشودوشرایطاعتبارتأثیربگذارد.حوزههایدیگرمربوطشود



مدیریت حسابهای پرداختنی

تبراینشرکدراینجامدیریتخریدبایدهمانندانواعمکانیسمهایپرداختیشرکت،برایاجتنابازتوافقمیانتأمینکنندگانبهمنظوروادارنمو

.پرداختمتوسطیکهشرکتهنوزآمادهآننیست،آگاهنگهداشتهشود

داختنیمدیریتمؤثرحسابهایپرداختنییکیازفعالیتهایبسیارمهمدرمدیریتسرمایهدرگردشاستزیرامدیریتناکارآمدحسابهایپر

رممکناستمنجربههزینههایفرصتازپرداختهایزودهنگام،فرصتهایازدسترفتهبرایعدماستفادهازتخفیفهایتجاریوشکستد

.استفادهازمزایایتکنولوژیارائهشدهتوسطتجارتالکترونیکیودیگرفعالیتهایمبتنیبروبشود

عملکردکارایحساب.حسابهایپرداختنی،آخرینمرحلهدرچرخهخریداستزیراکاغذبازی،تأییدوپرداختهزینههاراادغاممینماید

.تپرداختنیبهاتحادمؤلفههایچرخهکمکمیکندونیازیبهطرحریزیغیرمقرونبهصرفههزینههایشرکتتازمانسررسیدطرحنیس

ستروشیبرایهمچنینممکنا.یکشرکتممکناستاعتقادیبهداشتنیکبیانیهیادستورالعملبرایبهبودعملکردمدیریتنداشتهباشند

رداختنیبرایمثال،اگرمدیریتحسابهایپ.اطمینانازسازمانیافتهبودنحسابهایپرداختنی،ثباتومقرونبهصرفهبودنآنهانداشتهباشد

اشندمگرایدیکسانبغیرمتمرکزباشدوبیشترازیکنهادعملیاتیباتأمینکنندهمشابهدرارتباطباشد،شرایطاعتباریارائهشدهبرایهرشرکتب

اختنی،بهمنظورمدیریتمؤثرحسابهایپرد.اینکهشرایطویژهاینظیرمحدودیتهایحجمیوجودداشتهباشدکهحکمشرایطمتفاوترادارند

.یکشرکتنیازمندقوانینیبرایاطمینانازاینمسئلهاستکهداراییهایشرکتبهطورغیرضروریازبیننمیرود



مدیریت حسابهای پرداختنی
:عواملمتعددیوجودداردکهشرکتبایدبرایمدیریتمؤثرحسابهایپرداختنیدردستورالعملهادرنظربگیردازجمله

درجهایکههستهعملکردمالیشرکتمتمرکزیاغیرمتمرکزمیگرددوبرچگونگیکنترلحسابهای:متمرکزسازیسازمانهایمالی•

.پرداختنیتأثیرمیگذارد

رفتهبودنمیزانپیش(وبرعکس)ترکیبزنجیرهتأمینشرکتومیزانوابستگیشرکتبهشرکایتجاری:تعداد،اندازهومحلفروشندگان•

.سیستمپرداختنیموردنیازراتعیینمینماید

یفاتتجاری،اهمیتاعتبارشرکتوتواناییآندرارزیابیفرصتهایاعتبارتجاریازقبیلتخف:اعتبارتجاریوهزینهوامیاهزینههایجایگزین•

ترغیبفرآیندهایاستانداردشدهپرداختنیوارتقایمدیریتاطالعات؛

وبسیاریازشرکتهاهمچنانبهتأمینکنندگانازطریقچکوایجادشناورپرداختکههمانزمانبینصدورچک:کنترلشناورپرداخت•

اینشناوربرایبسیاریازشرکتهاارزشداردزیرابهآنهااجازهمیدهدتاازوجوهنقدخودتازمان.تسویهآناست،پرداختانجاممیدهند

.تسویهچکاستفادهنمایند

تعدادپرداختهاییراکهبایدتوسطحسابهایپرداختنیJITوMRPتکنیکهایکنترلموجودیجدیدترنظیر:مدیریتموجودیکاال•

بسیاریازسیستمهایقدیمینمیتواننداینحجماضافیراانجامدهندلذاتکنیکهایمدیریتیو.پردازششوندراافزایشمیدهند

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.سیسستمهایجدیدموردنیازهستند



مدیریت حسابهای پرداختنی

مینکنندهتغییراتتوسعهجهانیبااستفادهازاینترنتوارتباطاتمستقیمبینمشتریوتأ:تجارتالکترونیکوتبادلدادههایالکترونیکی

.اساسیدرزنجیرهتأمینبرایبسیاریازشرکتهاایجادمیکند

رداختهایبرایبسیاریازاینفعالیتهابایدبهعنوانبخشیازروندکلیدرنظرگرفتهشودوبسیاریازشرکتهاتعیینکردهاندکهپ

هارزششناوردرواقعپرداختازطریقچکتنهازمانیارزشمندتراستک.الکترونیکیجایگزینمؤثرترومقرونبهصرفهتریبرایچکهستند

(.کهبهشناورارزشمیدهد)پرداختیونرخهایبهرهزیاداست

اوقاتحسابهایپرداختنیکهباعنوانعقبراندنحسابهایپرداختنیفراترازتاریخسررسیدآنشناختهمیشود،گاهی(تعویق)بسط

شندهتعویقحسابهایپرداختنینهایتاستفادهراازمهلتزمانیفرو.توسطمدیرانوجوهنقدشرکتودیگرمدیرانمالیانجاممیشود

ویقانداختهتعدادروزهایاضافیکهپرداختهامیتوانندبهتع.ارزیابیفرصتهایتعویقحسابهایپرداختنیتاحدودیمستقیماست.میبرد

.شودبااستفادهازهزینهفرصتشرکتبرایروزهایاضافیتعیینشوند

یدوپرداختباپرداختسریع،هزینهبراستمگراینکهشرکتبتواندازمنافعناشیازتخفیفاستفادهنما:درواقعدونیرویمخالفوجوددارند

.اعتباریشرکتتأثیرمیگذارد(شایستگی)تأخیربرارزش
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



تفادهازفرمولتخفیفاتتجاریبایدبااس.یکیازفعالیتهایکلیدیکهشرکتبایدطیزمانمرورنماید،ارزیابیتخفیفاتتجاریاست

عادلاینفرمول،بازدهم.کهتوسطتخفیفاتتجاریارائهمیشود،محاسبهمیگردد(بازدهی)زیرارزیابیگرددکهدرآننرخضمنی

.سرمایهگذاریبرایمشتریرادرقیاسباسرمایهگذاریجایگزیننشانمیدهد

:ایننرخضمنیبهصورتزیرمحاسبهمیشود

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 1 +
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

1 − 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

Τ365 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

− 1

اقتصاداستفادهازتخفیفتجاری

ورهتخفیفزمانیکهد.بنابراین،پرداختدرآخردورهتخفیفبرایمشتریسودمنداست.هزینهوجوهنقددردورهتخفیفبرابرباصفراست

کهبهمعنی10/2،30برایمثال،اگرشرایط.پایانمییابد،هزینهاعتباربرایمشتریباالمیرودوبانزدیکشدنبهروزتسویهکاهشمییابد

باشد،هزینهاعتبارتجاریدرصورتیکهپرداختدر30روزوپرداختکاملدرصورتپرداختدرروز10درصدتخفیفبرایپرداختدر2

.درصداست6/44اماینپرداختصورتگیرد،هزینهاعتبارتجاریتنها30درصدخواهدبود،امااگردرروز109روزبیستمصورتگیرد،

سبتبهنرخاگرهزینهوجوهنقدمشترییانرخسرمایهگذاریکوتاهمدتویکمترازنرخمحاسبهشدهباشد،تخفیفارائهشدهبازدهبهترین

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.استقراضکوتاهمدتشرکتخواهدداشت



شیوهبرایدستیابیبهاینهدف،شرکتهاازبهترین.مدیریتکارایپرداختهاینقدیبرایبسیاریازشرکتهایکهدفمتداولاست

بی،پرداختاستفادهمیکنندازجمله،تواناییدربهتعویقانداختنحسابهایبانکیتازمانتسویهچکبرایمحافظتدرمقابلچکتقل

ختنقدیمانندبهترینشیوهبرایپردا.بهصورتالکترونیکیدرزمانیکهمقرونبهصرفهباشدومدیریتهزینهبانکیبرایخدماتپرداخت

.میباشد(بهصورتالکترونیکیویاتوسطچکایجادشدهاست)وصولچکهاباتوجهبهماهیتپرداختها

رلبانکهابهمنظوربهینهسازیتأمینمالیچکهاییکهبهصورتهمزمانودریکروزازحسابشرکتتسویهمیگردند،خدماتکنت

رداختهاییاینخدماتزمانیکهباروشیبرایمحافظتدرمقابلچکتقلبیترکیبشود،بهترینشیوهکنترلپ.پرداختارائهمیدهند

.استکهبهصورتکاغذیایجادشدهاند

مدیریتپرداختهاینقدی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com
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راینیزنامیدهمیشود،معیارمناسبیب(گردشحسابپرداختنی)پرداختنیکهمتوسطزمانپرداختنی(گردشحساب)تعدادروزهای

.ارزیابیتوسعهاعتباریووصولیکشرکتاست

میلیونیوروباشد،تعدادروزهایپرداختنیآنبه4.100میلیونیوروومبلغخریدسال450اگرماندهحسابپرداختنیدرترازنامهشرکت

:شرحذیلخواهدبود

ارزیابیمدیریتحسابهایپرداختنی

450

4100 ÷ 365
=

پرداختنی حساب مانده

وزانهر میانگین
= روز40/06=تعداد روزهای پرداختنی

وجهبهشرایطپرداختزودترازموعدبات.مقایسهتعدادروزهایپرداختنیباشرایطاعتباریکهتوسطشرکتدریافتمیگرددبسیارمهماست

.ودهزینهاعتباری،هزینهبربودهوپرداختدیرترازروزتسویهاعالمشدهدرشرایطاعتباریتوسطتأمینکنندهنیزهزینهبرخواهدب
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مدیریت منابع مالی کوتاه مدت

منابعتامینمالیکوتاهمدت

رویکردهایاستقراض
کوتاهمدت

محاسبههزینههای
استقراض

وامهایبا
پشتیبانیدارایی
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مدیریت منابع مالی کوتاه مدت

یناستراتژیبایدهمچنینا.یکاستراتژیمالیکوتاهمدتکلیبایدبراطمینانازداشتنیکموقعیتنقدینگیتوسطشرکتتمرکزنماید

هایمالیبهطورمعمولاستراتژی.درجهریسکیراکهشرکتفکرمیکندبتواندبدونتأثیربرثباتخودمدیریتنماید،منعکسکند

ربسیارید.بااینحال،آنهابایدفعالیتهایدیگرمالیرانیزدربربگیرند.کوتاهمدتراعمدتاًدرسرمایهگذاریهامورداستفادهقرارمیدهند

تاهمدتوموارد،یکشرکتتنهایکسرمایهگذاریاوامگیرندهخواهدبودامابرایشرکتهایچندملیتیبزرگ،داشتنسرمایهگذاریهایکو

.وامهایکوتاهمدترایجاست

کباشد،یکسیاستکوتاهمدتبایدشاملدستورالعملهاییبرایمدیریتسرمایهگذاری،وامگیری،ارزخارجیوفعالیتهایمدیریتریس

ینهمچنینبایدتمامعملیاتشرکتازجملهارزهایفرعیودیگرشرکتهایتابعهمحلیکههزینههایمالیشانراتوسطخودشانتأم

.ایننوعدستورالعملبهمواردزیادیدستخواهدیافت.مینمایند،دربرگیرد
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انواعاصلیوامهای.انواعاصلیوامهایکوتاهمدتجایگزینکهوامگیرندگانبایددرنظربگیرندشاملمنابعبانکیهمانندمنابعبازارپولیاست

هویابدوندونوعاخیرمیتوانندباوثیق.بانکیکوتاهمدتشاملخطوطاعتباریبانکیمتعهدوغیرمتعهدوتوافقاعتباریچرخشیاست

ایندو.تفاوتباشدوثیقهباشندکهبهقدرتمالیشرکتوموقعیتاعتباریکلیآنبستگیداردکهممکناستازشرکتیبهشرکتدیگرم

.ندنمونههایرایجیدرایاالتمتحدههستندوخطوطاعتباریمنظمدردیگردنیارایجهست(خطوطاعتباریغیرمتعهدوچرخشی)نوع

دراینجدول،ویژگیهایابتداییهروام.فراهمآمدهاست15مثالهاییازانواعشرایطوامدرپنلالفومنابعغیربانکیدرپنلبجدول

.را،شاملمصرفکنندهعادی،منابعجایگزین،نرخپایهمحاسبهبهره،نوعجبرانموردنیازوتوضیحاتدیگرراشاملمیشود

منابعتامینمالیکوتاهمدت
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منابعتامینمالیکوتاهمدت

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

غیره جبران نرخ پایه مصرف کننده نوع/منبع
اساساً در ایاالت متحده، قابلیت

اطمینان محدود
هیچ

(  هایاالت متحد)نرخ اولیه 

دیگر )یا نرخ پایه 

، بازار پول، (کشورها

+LIBOR

شرکت های بزرگ غیرمتعهداعتباریخط

رایج در هر جا هزینه تعهد تمامی اندازه ها منظماعتباریخط 

اساساً خارج از ایاالت متحده هزینه تعهد تمامی اندازه ها خط اعتباری در حساب جاری

در درجه اول در )نوع قوی تر 

(ایاالت متحده

هزینه های + هزینه تعهد 

اضافی
شرکت های بزرگ تر توافق نامه اعتباری گردان

رایج در هر جا وثیقه Base+ وام گیرندگان کوچک و ضعیف وام وثیقه ای

بیشتر در خارج اما گاهی اوقات 

در ایاالت متحده
هزینه های اضافی متغیر شرکت های بزرگ هحساب های دریافتنی تنزیل شد

حجم کم هیچ
گسترش بیش از اوراق

تجاری
شرکت های بین المللی تأییدیه های بانکی

صنایع ویژه هزینه های خدمات Prime++ کوچک تر
فروش حساب های )سیاهه پردازی

(دریافتنی

ابزارهای مالی کوتاه مدت15جدول 

منابعبانکی:پنلالف
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منابعتامینمالیکوتاهمدت
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ابزارهای مالی کوتاه مدت15جدول 

منابعغیربانکی:پنلب

دیگر جبران نرخ پایه مصرف کننده نوع/منبع

اعتبارات ضعیف هزینه های خدمات Prime +++ فوام گیرندگان کوچک و ضعی شرکت های مالی غیر بانکی

کمترین نرخ ها برای هزینه های مالی 

کوتاه مدت

، خط اعتباری پشتیبانی

+کارمزدها 
نرخ بازار پول بزرگ ترین شرکت ها اوراق تجاری
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تعهدنشدهیکبانکممکناستیکخطاعتباری.همانطورکهازنامشپیداستضعیفتریننوعوامبانکیاستخطوطاعتباریتعهدنشده

ر،یکخطبهعبارتدیگ.رابراییکدورهزمانیگستردهارائهنماید،اماحقنپذیرفتنهیچدرخواستیرابرایاستفادهازاینخطحفظمینماید

در.اعتمادنمایندبنابراین،شرکتهانبایدخیلیزیادبهخطوطتعهدنشده.تعهدنشدهثباتنداردوتنهابهاندازهتمایلبانکدرارائهوامخوباست

تعهدنشدهحقیقتبانکهاهیچگاهبهصورترسمی،خطاعتباریتعهدنشدهراقبلازاستفادهاذعاننمیکنندکهاینبدانمعنیاستکهخطوط

عهدنشدهایناولینجذابیتخطوطاعتباریت.نمیتوانندبهعنوانیکمنبعمالیدریادداشتهایپیوستصورتهایمالیشرکتنشاندادهشوند

.استکهآنهانیازبههیچجبرانیبهجزبهرهندارند

ینخطوطبها.نوعیخطاعتباریبانکیاستکهبیشترشرکتهابهازآنبهعنوانخطاعتباریمنظمیادمیکنند:خطوطاعتباریتعهدشده

ندالیانهتأییدشودلیلتعهدرسمیبانکازخطوطتعهدنشدهقویترهستندکهمیتوانندازطریقنامهتصدیقبهعنوانبخشیازحسابرسیمالیس

اینمسئله.هستند(یکروزکمترازیکسالکامل)روز364اینخطوطاعتباردرحالاجرابرای.ودرگزارشسالیانهشرکتنیزذکرشوند

بهطورمؤثراطمینانمیدهدکهآنهابدهیهایکوتاهمدتیهستندکهمعموالًبهعنواناسنادپرداختنییامعادلآندرصورتهایمالی

اکرهشدهنرخوامیکموضوعمذ.خطوطاعتباریمنظمبدونوثیقههستندوبدونجریمهازپیشقابلپرداختمیباشند.طبقهبندیمیشوند

.رایجتریننرخهایبهرهمذاکرهشده،بانرخاولیهبانکیانرخبازارپولبعالوهیکدامنه،وامگرفتهشدهاست.است

منابعتامینمالیکوتاهمدت
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راساسارزشایندامنهب.دالربعالوهیکدامنهاست-کهنرخیبرمبناییورو(نرخبینبانکیلندن)نرخبازارپول،نرخخارجیاسترایجترین

ینهمعموالًاینهز.خطوطمنظمبرخالفخطوطغیرمتعهدنیازمندجبرانیمعموالًبهصورتهزینهتعهداست.اعتباریوامگیرندگانمتغیراست

.ازکلمقداریامقدارمصرفنشدهاعتبار،بستهبهمذاکراتشرکتوبانکاست(درصد½ مثالً)کسریازدرصد

ونیورسمیآنهاتوافقنامهیقان.اغلببهعنوانقویتریننوعتسهیالتبانکیکوتاهمدتدرنظرگرفتهمیشوندتوافقاعتباریچرخشی

.یقههستنداینتوافقاتشبیهبهخطوطاعتباریمنظمباتوجهبهنرخهایوام،جبرانوبدونوث.هستندکهجوانبتوافقراتعریفمیکنند

درحالاجراخواهندبودوممکناستویژگیهایواممیانمدترانیزبهصورتاختیاری(سال5-3)توافقنامهاعتباریگردانطیچندسال

.بعالوه،مقادیرخطوطاعتباریچرخشیبسیاربزرگهستندوممکناستتوسطبیشازیکبانکصورتگیرد.داشتهباشد

کوچکتربرایشرکتهاییباموقعیتمالیضعیف،نظیرآنهاییکهبابحرانمالییاکاهشسوددهیمواجهمیشوندوبسیاریازشرکتهای

یاهر)نیازمندارائهوثیقهتوسطشرکت(مراجعهنمایید15بهمنابعغیربانکیدرجدول)کهسرمایهکافیندارند،بانکهاوقرضدهندگاندیگر

اکیفیتباالواینوثیقهمیبایستیبهصورتدارایی،همچونداراییثابت،حسابهایدریافتنیب.میباشند(شخصیبرایشرکتهایکوچکتر

کبیانیهاینداراییهادربرابروامهامتعهدمیشوندوبانکهایاوامدهندگاندیگرحقتصرفاینداراییرابااستفادهازی.موجودیکاالباشد

.اینحقتصرفبخشیازسابقهمالیوامگیرندهاستودرگزارشاعتباریآننشاندادهمیشود.درشرایطوامثبتمینمایند

منابعتامینمالیکوتاهمدت
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باتوجهبهانواعمختلفوامهایکوتاهمدت،الزماستکهوامگیرندهقبلازدرگیرشدنبایکموقعیتغیراقتصادی،استراتژی

اضکوتاهمدتبسیاریازشرکتهایوامگیرندهزمانکمیرابرایراهاندازییکاستراتژیمناسببرایاستقر.برنامهریزیشدهایداشتهباشد

.فراترازمطمئنبودنازاینکهآنهاقادربهگرفتنوامازهرمنبعیهستند،صرفمیکنند

:اهدافاصلیاستراتژیاستقراضکوتاهمدتبهشرحذیلاست

.اطمینانازاینمسئلهکهظرفیتکافیبرایادارهاوجنیازهاینقدیوجوددارد•

حفظمنابعکافیاعتباریبهمنظورتأمینمالینیازهایفعلینقدی؛•

.اطمینانازاینمسئلهکهنرخهایبهدستآمدهمقرونبهصرفههستندوبهطورمناسبازمیانگینبازارتجاوزنمیکنند•

رویکردهایاستقراضکوتاهمدت
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:بعالوه،عواملدیگرینیزوجوددارندکهوامگیرندگانبایدبهعنوانبخشیازاستراتژیهایاستقراضکوتاهمدتخوددرنظرگیرند

یشرکتهایبزرگمیتوانندازمزایا.هیچشکیوجودنداردکهاندازهوامگیرندهگزینههایموجودرانشانمیدهد:اندازهوارزشاعتباری

دهنیازشرکتاندازهوامگیرندهاغلبمنعکسکنن.صرفهبهمقیاسبرایدستیابیبهاوراقتجاری،تأییدیههایبانکدارانوغیرهاستفادهکنند

زرگتراندازهوامدهندهنیزهمچنینیکمعیارمهماست،همانطورکهبانکهایبزرگترخانههایب.تولیدکنندهبهتأمینمالیکوتاهمدتاست

.ارزشاعتباروامگیرندهنرخ،جبرانیاحتیمقدارکلوامراتعیینمینماید.دارندیامحدودیتهایوامدهندگیقانونیدارند

اززیادباشد،بهوامگیرندگانبایدجایگزینهایکافیومتنوعیداشتهباشندوبهیکوامدهندهودرصورتیکهمقداروامموردنی:دسترسیکافی

ترازیکامااغلباوقاتبابیش.حتی،استفادهازیکجایگزیناولیهنیزبرایوامگیرندهرایجاست.نحوهوامدهندگینبایدوابستهباشند

گیرندگاننبایدوام.وامگیرندگانبایدبرایاستفادهازسایرمنابعآمادهباشندوبدانندکهچگونهازآنهااستفادهنمایند.تأمینکنندههمراهاست

.دازندبسیاریازوامگیرندگانمعموالًبرایاطمینانبهمبادلهنرخهامیپر.بهمدتطوالنیباتنهایکمنبعوکمتریننرخهاادامهبدهند

ابلتوجهیوامانعطافبهمعنیتواناییمدیریتمؤثرسررسیدهااستکهنبایدهیچروزبزرگی،زمانیکهمقدارق:انعطافگزینههایاستقراض

.سررسیدمیشوند،وجودداشتهباشد

رویکردهایاستقراضکوتاهمدت
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ایدازبازاریابرایمثال،دانستنزمانیکهب)بهمنظورانجامموفقیتآمیزاینموضوع،وامگیرندگاننیازبهمدیریتفعالسررسید،آگاهیازموقعیتهایبازار

.دارندوتواناییپرداختزودترازموعدوامهازمانیکهدریافتنقدیغیرمنتظرهایرخمیدهدراداشتهباشند(سررسیدهایمعیناجتنابشود

تبایکمنبعیااستراتژیهایغیرفعالمعموالًشاملحداقلفعالی.استراتژیهایاستقراضنظیراستراتژیهایسرمایهگذاریمیتواندیافعالیاغیرفعالباشند

هنیازهایاغلبواکنشیدرپاسخب«هرچهراکهبهدستمیآورینگهدار»استراتژی.است(اگروجودداشتهباشد)یکنوعازاستقراضوباکمیبرنامهریزی

.وداستراتژیهایغیرفعالاغلببهصورتثابتوروزمرهمنجربهتمدیداستقراضباهمانمقداروبدونمقایسهمیش.میباشد«حمالتوحشت»آنییا

وافقنامهستاسااستراتژیهایغیرفعالممکناستهمچنینزمانیکهاستقراضمحدودمیشودنظیرزمانیکهوامگیرندگانمحدودبهیکیادووامدهندهبر

.افزایشمییابد(برایمثال،یکتوافقوامباوثیقه)میشوند

ااستراتژیهایب.ندسازاستراتژیهایفعالمعموالًانعطافپذیرترهستندوبرنامهریزی،پیشبینیهایقابلاعتمادوجستجوبرایبهترینمعاملهرامنعکسمی

.فعال،وامگیرندگانبیشترتحتکنترلهستندوبهدامتمدیدکهدراستراتژیهایغیرفعالممکناست،نمیافتند

لمیکنندکهدرآناستراتژیهایاستقراضتطبیقیمشابهاستراتژیهایسرمایهگذاریتطبیقیعم.بسیاریازاستراتژیهایفعالاستراتژیتطبیقیهستند

تنبایدایندریافتهامیتوانندوامهارابازپرداختنمایند،بنابراینشرک.وامهازمانیکهپرداختهاینقدیموردانتظارزیادیرخمیدهد،زمانبندیمیشوند

.ریشوندضرووجوهنقدخودرابانرخهاییکهبهطوربالقوهپایینترازهزینهاستقراضاست،سرمایهگذارینمایندومنجربهایجادهزینههایغیر

رویکردهایاستقراضکوتاهمدت
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هایازداراییبسیاریازشرکتهاییکهکیفیتاعتباریکافیبرایوامهایبانکیبدونوثیقهندارند،ممکناستازنهادهایمالیوبااستفاده

ررفتهدراغلبداراییهابکا.اینوامهایباوثیقهاغلببهعنوانوامهایمبتنیبرداراییشناختهمیشود.شرکتوامباوثیقهدریافتنمایند

برخالفوثیقهایکهممکناستدر.وامهایباوثیقهکوتاهمدت،داراییهایجاریازقبیلحسابهایدریافتنیوموجودیکاالمیباشند

هزیراجادنموداستقراضبلندمدتبکاررود،وامهایباوثیقهمبتنیبرداراییتوسطحسابهایدریافتنیوموجودیکاال،چالشیبرایوامدهندهای

شرکتوجریانهاینقدیحاصلازحسابهایدریافتنیبهمقداروزمانبندیوصولمطالباتآنهابستگیداردوتحتتأثیرریسکعملیاتی

.مشتریانآناست

وتیآوامدهندگاناینوامهایمبتنیبرداراییکوتاهمدتباوجودوثیقهومفادقانونیکهبرایآنهاپوششیدرغالبحقتصرفداراییهای

تنیناتوانیاینپوششایناستکهاگرحتیواممبتنیبرداراییتوسطحسابهایدریاف.جاریشرکتفراهممیسازد،حمایتمیکنند

.تضمینشدهباشد،ممکناستوامدهندهسودقانونیبرداراییهایشرکتتازمانیکهوامبازپرداختشود،داشتهباشد

وامهایباپشتیبانیدارایی
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یناشیازاینعالوهبراستفادهازسرمایهدرگردشبهعنوانتضمینیبرایوام،شرکتمیتواندازابزاردیگریبرایتولیدجریانهاینقد
قدیازبرایمثال،یکشرکتمیتواندازحسابهایدریافتنیاشبرایتولیدجریانهاین.حسابهایسرمایهدرگردشاستفادهنماید

سابهایشرکتمیتواندح.اینحسابهااغلببهعنوانوثیقهبرایواممیباشند.طریقتخصیصحسابهایدریافتنیاستفادهنماید
ابهاباقیدریکبرنامهتخصیص،شرکتمسئولوصولحس.دریافتنیاشرافاکتورنمایدوآنهارابراساسفاکتوربهفروشبرساند

هزینه.میمانددرحالیکهدرصورتفروشازطریقفاکتور،شرکتاعطایاعتباروفرآیندوصولرابهخریدارفاکتورهامحولمینماید
.ایناعتباربستگیبهکیفیتاعتباریحسابهاوهزینههایوصولدارد

رتیباتهمانندحسابهایدریافتنی،موجودیکاالممکناستمنبعجریاننقدیازطریقاستفادهآنبهعنوانوثیقهباانواعمختلفت
.ممکنباشد

دتوافقنامهپوششحقتصرفموجودی،وامدهندهادعاییمبنیبربرخییاتمامیموجودیکاالشرکتدارد،اماشرکتمیتوان•
.موجودیکاالطیروالعادیکسبوکار،بهفروشبرساند

هامجزاهستندوبا،وامدهندهنیازداردتاشرکتتأییدنمایدکهکاال(دریافتوثیقهبرایتسویه)توافقنامهتولیتشرکتدردریافتیها•
.اعتمادنگهداریمیشوندومتناسببافروش،دریافتیهافوراًبهوامدهندهتحویلدادهمیشوند

االکهازموجودیک(برایمثال،شرکتانبار)توافقنامهدریافتانبارشبیهبهموردفوقالذکراستاماشخصثالثیوجوددارد•
.محافظتمینماید

.هزینهوامهاییباوثیقهمبتنیبرداراییبهمدتزمانفروشکاالبستگیدارد
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بااینحال،این.دراجراییکاستراتژیاستقراضکوتاهمدتمناسب،یکیازتصمیماتاصلیانتخابمقرونبهصرفهتریننوعوامکوتاهمدتاست

حاسبههزینهکلقانونبنیادی،م.انتخاباغلبسادهنیستزیراهریکازاشکالعمده،بایدتعدیلشوندتابامبنایمتداولقابلمقایسهباشند

.یلشوداستتابرایهرماندهحسابتنزیلییاجبرانیتعد(عایداتخالص)نوعاستقراضوتقسیمآنعددبهکلمقداروامدریافتیشما

:تعهداست،هزینهخطاعتباریعبارتاستاز(هزینه)برایمثال،درموردیکخطاعتبارکهنیازمندکارمزد

𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑒𝑒

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

محاسبههزینههایاستقراض

مورددرموردنرخبهرهبیانشود،بهطوریکهمقداروامگرفتهشدهشاملبهرهاستوممکناست«شاملهمهچیز»بهعبارتدیگر،اگرعبارت

:پذیرشبانکدارباشد،بهرهباخالصعایداتدرزمانتعیینهزینهمقایسهمیشود

𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠
=

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
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برایمثال،.اگرهزینههایداللهاییوهزینههایدیگریوجودداشتهباشد،هزینههایبهغیرازبهرهبایدزمانتعیینهزینه،درنظرگرفتهشوند

:بیانشود،هزینهبهشرحذیلاست«شاملهمهچیز»اگراستقراضشاملهزینهداللهاوهزینهپشتیبانیباشدوباعبارت

محاسبههزینههایاستقراض

حلیلاگروامبرایدورهکمترازیکسالباشد،اینگونهت.بحثاصلیمقایسهبهرهوهزینههایپرداختیباخالصعایداتناشیازواماست
.میگردد

𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑒𝑟′𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
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(1)40خالصه فصل 
جوانبمهماینجنبهمالییکیاز.مدیریتسرمایهدرگردششرکت:دراینفصل،یکیازجنبههایاصلیمدیریتمالیرابررسیشدهاست

راستکهاگربهصورتمؤثرموردتوجهومدیریتقرارگیرد،میتواناطمینانداشت،شرکتقابلیتپرداختقروضخودراداشتهود

.کسبوکارباقیمیماندودرغیراینصورت،نتایجمیتواندبرایشرکتفاجعهبارباشد

حاسبهم.مدیریتسرمایهدرگردشطیفوسیعیازفعالیتهاراپوششمیدهدکهبیشترآنهابرسطوحوجهنقدشرکتمتمرکزهستند

.جادمیکندمصرفوجهنقدشرکتکهاغلبمنبعنادریاست،نیازبهروشیکارآمدبرایادارهتأمینمالیکوتاهمدتفعالیتهایشرکتراای

:نکاتاصلیکهدراینبخشپوششدادهشدندبهشرحذیلمیباشند

درکچگونگیارزیابیموقعیتنقدینگیشرکت؛•

محاسبهوتفسیرچرخهتبدیلعملیاتبهوجهنقد؛•

مشابه؛ارزیابیکاراییسرمایهدرگردشکلییکشرکتومقایسهآنبادیگرشرکتهای•
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(2)40خالصه فصل 
؛(تایکسال)دشناساییمؤلفههایپیشبینیوجهنقدبرایاینکهشرکتقادربهآمادهسازیوجهنقدپیشبینیشدهموردنیازدرکوتاهمدت،باش•

درکانواعرایجسرمایهگذاریهایکوتاهمدتومحاسبهبازدههایمقایسهایاوراققرضه؛•

ارزیابیعملکردحسابهایدریافتنیشرکت؛•

ارزیابیعملکردمالیمدیریتموجودیکاالیشرکت؛•

ارزیابیعملکردحسابهایپرداختنیشرکت؛•

مالیارزیابیگزینههایتأمینمالیکوتاهمدتقابلدسترسشرکتوپیشنهادیکروشتأمین•

ندمدتتأثیرمدیریتسرمایهدرگردشیکبخشیکپارچهازمدیریتمالیشرکتاستزیرابسیاریازفعالیتهایکوتاهمدتبرتصمیماتمالیبل

درآنبرایمثال،داشتنیکاستراتژیمالیکوتاهمدتمؤثربهشرکتاجازهمیدهدتابااطمینانبرنامهایپیشروداشتهباشدکه.میگذارند

یشتریباشدشایدبرخالفحوزههایدیگرمالی،تأمینمالیکوتاهمدتدارایویژگیهایکیفیب.نگرانیهایکوتاهمدتشرکتبهدرستیادارهمیشوند

دهاست،اینماهیتناسازگارکهباقالبکوتاهمدتزمانیهمراهاستوبااینجنبهمالیمرتبطش.ودرموردهرشرکتباشرکتدیگرمتفاوتباشد

.تأمینمالیکوتاهمدتراتبدیلبهیکفعالیتچالشبرانگیزوپویامیسازد
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مقدمه

ندرانشادههگذشتهکسبوکاردرسراسرجهاننقشیراکهشیوههایحاکمیتشرکتیدرحفظنهادهاومحافظتازسودسرمایهگذارانایفامیکر

میالدیومشکالتاخیردرشرکتهایبئراسترنز،2000ادارهنامناسبشرکتانرون،ورلدکام،پارماالتودیگرشرکتهادراوایلدهه.دادهاست

زمشکالتحاکمیتجهانیدراوایلایندهها.لمانبرادرزونورترنراکریسکهایایجادشدهبهدلیلعدمادارهمناسبشرکترانشانمیدهد

رمرتبطبابسیاریبهسیستمهایمدیریتریسکناکارآمدوسیستمهایپاداشغی.طریقعدموجودشفافیتوکنترلهایداخلیشناساییشد

یحدرهردوموردنداشتندرکصح.سودهایاستراتژیکبلندمدتشرکتبهعنوانمشکالتحاکمیتیدربحرانهایمالیاخیراشارهداشتند

راسردنیانشانزیانتریلیونهادالریسرمایهگذاراندرس.هیئتمدیرهازریسکوصنعتیکهشرکتدرآنفعالیتمیکندنقشاساسیراایفاکردند

تالسازاخدادمجموعهایازبررسیهاوموازنهفعالیتهایافرادداخلشرکت،سهامدارانراازاولویتهاینابجایاعضایهیئتمدیره،دستکاریو

أثیرمهمیبرتوسطمدیریتودیگرگروههاییکهت(شکستدراندازهگیریمناسبریسک)منابعشرکتتوسطمدیریتیادرکنادرستازریسک

.عملکردشرکتدارند،دراماننمیدارد
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مقدمه

ابیطراارزیراهنمااولینبارباهدفآموزشوتوانمندسازیسرمایهگذارانبهوجودآمدتابتوانندسیاستهایحاکمیتشرکتیوریسکهایمرتباین

.نمایند

خ،بسیاریازکشورها،گروههایصنعتیوحوزههاقوانینحاکمیتشرکتیاصالحشدهایرادرپاس2005اززمانچاپاولیننسخهاینراهنمادرسال

القیاتبسیاریازاینقوانینبهعنوانکنترلهایداخلییامجموعهایازاخ.بهاثراتگستردهشکستهایاخیرشرکتهادربازارجهانیارائهدادند

ینمودتابخشیبااینکهدولتموظفبهرعایتاینقوانینبودهوصنعتبهصورتداوطلبانهآنرارعایتم.استکهبرسودسرمایهگذارانتأکیددارند

اراننیزهمانطورکهدرسالهایبعدمشخصشد،سرمایهگذ.ازاعتمادسرمایهگذاراندربازارهابازسازیگردد،امااینقوانین،کاراییالزمرانداشتند

د،مینماینبایداقداماتیراجهتارزیابیحضوریاعدمحضورحاکمیتصحیحشرکتی،مانندفرهنگهایسازمانیدرشرکتیکهدرآنسرمایهگذاری

تمالیدربسیاریازموارد،چنیناقداماتیبهمیزانکافیصورتنپذیرفتوحاکمیتصحیحدربسیاریازشرکتهابهویژهمؤسسا.انجامدهند

امرابهتریلیونهادالرراازسرمایهشرکتهایسهامیع.اینموضوعبهوقوعبحرانکمکنمودوسیستممالیجهانیرادربرگرفت.راهاندازینشد

.همراهاعتمادسرمایهگذاردرتمامبازارهاازبینبرد
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گذاراناهمیتادارهشرکتبرایسرمایه

دراوایلدههبنیامینگراهامودیویدداد.ومفیدترینساختارهایحاکمیتشرکتیبربهکارگیریفعاالنهومحتاطانهسهامدارانتمرکزداردمؤثرترین

:همبستگیمستقیمیمیانسهامدارانفعالوحاکمیتقویشناساییکردند1930

.ردقطعاًدالیلزیادیبرایمراقبتوقضاوتدرموردسهامدارانوجوددا.انتخابسهامعادیتنهاعملیاستکهمالکیتآنیکفرآیندادامهداراست

یتأکیدتحقیقاتبسیاریدرسالهایاخیرصورتگرفتهاستکهبرارتباطبینحاکمیتشرکتیمناسبوسودآوریقویوعملکردسرمایهگذار

برایمثال،تحقیقمشترکیتوسطخدماتسهامداربنیادیودانشگاهایالتجورجیانشاندادکهطییکسالموردبررسی،بازدهی.مینماید

درصد8/23و7/18اندازهگیرینمودهبود،بهترتیببرابرISSسرمایهگذاریوبازدهیحقوقصاحبانسهامشرکتیکهبهخوبیادارهمیشودهمانندآنچه

رکتهاییکهبرآنهاتحقیقاتیکهتوسطکارمندانسیستمبازنشستگیعمومیکالیفرنیابرلیستش.بهترازشرکتیاستکهحاکمیتضعیفیدارد

جادربهایتمرکزداشتندانجامشدنشانداد،سرمایهگذاریصورتگرفتهبهمنظوربهبودحاکمیتشرکتهاییکهبهصورتضعیفادارهمیشوندمنج

یشتریقائلبههمیندلیلانتظارمیرودکهسرمایهگذارانبرایشرکتهاییکهبهخوبیادارهمیشوندارزشب.بازدهیبیشترازعملکردبازارشدهاست

د،وانیاانجامشدرحقیقت،یکیازمطالعاتصورتگرفتهدربازارآمریکاکهتوسطپلگومبرسوهمکارانشازدانشگاههارواردودانشگاهپنسیل.باشند

درصدبهترازشرکتهاییباحاکمیتضعیف5/8نشاندادبازدهیساالنهسبدسهامشرکتهاییکهدارایحقوقحمایتازسهامدارانقویتریدارند،

.درصدیرانشانداد3یکتحقیقمشابهکهدراروپاانجامشدتفاوتهایسالیانه.میباشند
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ههایتحقیقاتاخیردرحوز.دانشگاهیانوسرمایهگذارانبهجستجویارتباطبینحاکمیتشرکتوعملکردآنادامهدادهاند
میتشرکتیحرفهایحاکمیتشرکتوعملکردنظیراثرفعالیتصندوقهایپوششریسککهشرکتهاینیازمندبهبهبودحاک

وانددرتعیینبرخیتحقیقاتنشاندادهاندکهتلفیقیازنتایجتحقیقاتگذشتهمیت.راموردهدفقرارمیدهند،صورتمیگیرد
.مککندارتباطبینحاکمیتوعملکردوتعریفیکحاکمیتخوبباسطحقابلاندازهگیریتوسطمحققانوسرمایهگذارانک

وطانرون،گیلحتیپیشازسق.اینتحقیقبیانمیدارد،ارتباطبینحاکمیتوعملکردمحدودبهبازارهایتوسعهیافتهنمیشود
خوبراگراست،متوجهشدکهسرمایهگذاراندربازارهاینوظهوربهطورقریببهاتفاقشرکتهاییباحاکمیتکهیکتحلیل

،آنهاییکهبراساسشاخصهاییهمچونانضباطمدیریتی،شفافیت،CLSAشرکتبزرگبازاردرگروه100از.ترجیحمیدهند
شترازحداستقالل،مسئولیتپذیری،پاسخگویی،عدالتومسئولیتهایاجتماعیبهخوبیادارهمیشدند،بازدهپنجسالهبی

بهتحقیقاتمتمرکزدربارهحاکمیتشرکتیدربازارهاینوظهورادامهمیدهدزیرامشتریانآن CLSAگروه.متوسطداشتند
افزودهسرمایهگذارانیهستندکهباوردارندکهحاکمیتشرکتیقویمیتوانددربازاریکهآنهاسرمایهگذاریمیکنندارزش

.ایجادنماید
.نتشرمیشوندبهطورپیوستهم(وبرایرداینارتباطتالشمیکند)مطالعاتیکهحاکمیتشرکتیراباعملکردمرتبطمیسازد

تهایناخیراًدرپیبحراندربازارهایجهانی،تعدادیمحققتالشکردهاندتابامروردقیقشیوههایحاکمیتشرکتیدرگذش
یسازندتاایننویسندگانسرمایهگذارانرامجبورم.شیوههاراارزیابینمایندودالیلشکستآنرادرسالهایگذشتهبیابند
.سؤاالتیدربارهادارهشرکتهاییکهدرآنسرمایهگذاریمیکنند،بپرسند

رکتیعاملیحاکمیتش.مابراینباوریمکهحاکمیتشرکتیمناسبمنجربهنتایجبهتربرایشرکتهاوسرمایهگذارانمیشود
.انشانباشنداستکهسرمایهگذاراننمیتوانندآنرانادیدهبگیرندامابایددرجستجویبهتریننتایجممکنبرایخودومشتری
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شرکتیحاکمیت
افراهمحاکمیتشرکتیچهارچوبیر.حاکمیتشرکتییکسیستمکنترلداخلیاستکهتوسطآنشرکتهاادارهمیشوند

مدیریت،هیئتمدیره،سهامداراناکثریتیا)میکندکهدرآنحقوق،قوانینومسئولیتهایانواعگروههادریکسازمان

.تعریفشود(کنترلکنندهواقلیتیاغیرکنترلکننده

اندرواقع،حاکمیتشرکتیچکها،ترازهایمالیوانگیزههاییکهیکشرکتبرایحداقلکردنومدیریتتعارضسودمی

وهدفحاکمیتشرکتیجلوگیریازسلبمالکیتجریانهاینقدی.سهامدارانداخلیوخارجینیازداردرامدیریتمیکند

.داراییهایشرکتتوسطیکیاچندگروهاست

:بهطورکلی،بهنظرمیرسدکهشیوههایمناسبحاکمیتشرکتیبهدنبالاطمینانازکسبمواردذیلاست

میتاعضایهیئتمدیرهبهدنبالکسببیشترینبازدهیبرایسهامدارانباشند،اگرچهدربرخیحوزههایقضایی،حاک•

هایکارگر،برایمثال،گروه.)است(ذینفعان)شرکتیمناسبدرگروکسبسودبیشتربرایگروهگستردهتریازسهامداران

(جامعهبزرگ

.شرکتباسهامدارانونمایندگانآنهاقانونیواخالقیبرخوردنماید•
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یحقوقتمام.تمامیسهامدارانحقشرکتدرادارهشرکترادارندوهیئتمدیرهومدیریتمیبایستیمنصفانهباآنهارفتارنماید•

.سهامدارانبهوضوحمشخصشدهاست

.ملکنندوکمیتهمیبایستیمستقلازمدیریتونهادهاواشخاصکنترلکنندهویاسهامدارانغیرکنترلکنندهعهیئتمدیره•

.کنترلهاوروندهایمناسببهمنظورپوششفعالیتهایروزانهمدیریتشرکتمیباشند•

،کاملوفعالیتهایحاکمیتشرکتی،همچونفعالیتهایمالیوعملیاتیبهصورتمنصفانه،صحیح،منظم،قابلاعتمادمناسب•

.قابلاثباتبرایسهامدارانگزارشمیشود

قدرتصدایسهامداراندر(2کفایتساختارحاکمیتشرکتو(1اینکهیکشرکتچگونهبهایناهدافدستیابیپیدامیکندبه

.داینراهنماباتمرکزبرایندوحوزه،شیوهحاکمیتشرکتیراارزیابیمینمای.حاکمیتشرکتازطریقحقرأیسهامداراندارد
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استقالل
لهیئتمدیرهتعدادیازقوانینمربوطبهحاکمیتشرکتیوبورساوراقبهاداربراساسقوانینیتعیینشدهاندکهاستقال

تقاللهرشرکت،هرآییننامهحاکمیتشرکتیوهربازاری،تعریفخاصخودراازاس.واعضایکمیتهرادرنظربگیرند
ی،برایدربهطورکل.بنابراینسرمایهگذارانمیبایستیاستقاللودرجهاهمیتآنرابرایخودتعریفنمایند.خواهدداشت

:ندنظرگرفتناستقالل،اعضایهیئتمدیرهنبایدکسبوکاریاروابطدیگریباافرادیاگروههایزیرداشتهباش
.شرکتهایاشرکتهایتابعهیااعضایگروهآنشاملکارکنانقبلی،مدیراناجراییواعضایخانوادههایآنها

ده،خانوادههایافراد،گروههایادیگرنهادهاییکهمیتوانندبرمدیریتشرکتتأثیرگذارباشند،نظیرسهامدارانکنترلکنن
.آنهایادولتها

.مدیراناجراییواعضایخانوادههایآنها
.مشاورانشرکتهاازجملهحسابرسانخارجیوخانوادههایآنها

.هرشخصیکهرابطهمدیریتیمتقابلباشرکتداشتهباشد
دبدانندکهآیاسهامدارانبای.سهامدارانمیبایستیبدانندچگونهسایرروابطیکمدیرممکناستبهاستقاللاوصدمهبزند

:اعضایهیئتمدیره
اخیراًروابطتجاریبایکشرکتداشتهاندیا

.یکشرکتراباحقرأیقابلمالحظهدرشرکتموردسؤالمعرفیمیکنند
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اعضایهیئتمدیره
دراینراهنمابهتمامیافرادیکهدرذیلتعریفخواهندشدازجملهاعضایهیئتمدیرهاجرایی،«هیئتمدیره»عبارت

.اعضایهیئتمدیرهمستقلوغیرمستقلاشارهدارد
اعضایهیئتمدیرهاجرایی

رایی،اعضایهیئتمدیرهاج(یاسیستمکمیته)دریکهیئتمدیرهواحد.اینعبارتبهاعضایمدیریتاجراییاشارهدارد
نافرادای.درهیئتمدیرهدوالیه،اینافرادبخشیازهیئتمدیرههستند.بهعنواناعضایهیئتمدیرهنیزاستفادهمیشوند

.مستقلدرنظرگرفتهنمیشوند
اعضایهیئتمدیرهمستقل

.میباشند«استقالل»اعضایهیئتمدیرهمستقلافرادیهستندکهواجدشرایط
اعضایهیئتمدیرهغیرمستقل

عضایایندستهازاعضاممکناستشاملا.اعضایهیئتمدیرهغیرمستقل،معرفتعارضمنافعبااکثریتسهامداراناست
گرشرکتهایهیئتمدیرهایکهوابستهبهافرادیانهادهایکنترلکنندهمدیریت،کسانیکهبخشیازمدیریتمتقابلبادی

.پذیرفتهشدهیانمایندگانسازمانهایکارگری،باشند
رکتکهدارندهسهامکنترلکنندهش)«گردانندگانسایه»سهامدارانبایدازافراد،نهادهایدولتییاسازمانهاییکهبهعنوان

سهامداراناینافرادممکناست.هستند،مطلعباشند(عضوهیئتمدیرهنیستاماتأثیرزیادیبرمدیریتوهیئتمدیرهدارد
.ندبزرگ،صندوقثروتملیدولتهاودیگراحزابعالقهمندکهممکناستانگیزههاییمتفاوتباسهامدارانداشتهباش
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هیئتمدیره
اساختاردرکشورهاییب(درژاپن«هیئتحسابرسانشرکت»یا)دراینراهنمابههیئتمدیرهنظارتی«هیئتمدیره»عبارت

شارهدرکشورهاییکهازهیئتمدیرهواحداستفادهمیکنند،اینعبارتبههیئتمدیرانا.هیئتمدیرهدوالیهاشارهدارد
ظیردربیشترحوزههایقضایی،ساختارشرکتازنوعهیئتمدیرهواحدویاانواعدیگراستامادربرخیکشورها،ن.دارد

.فرانسهوژاپن،شرکتهاقادربهانتخابیکیازایندونوعهستند
دوالیههیئتمدیره

هساختارهیئتمدیرهدوالی.رایجاست(آلمان،هلند،اتریشودانمارک)ایننوعازهیئتمدیرهدربرخیقسمتهایاروپا
.مدیریتوهیئتنظارتی:دارایدوعنصراست

هیئتمدیریت
انهوتعیینهیئتمدیریتبهطورانحصاریشاملمدیراناجراییاستکهمسئولیتمشاورهباهیئتنظارتیبهمنظورامورروز

.اعضایآننمیتوانندعضوهیئتنظارتشرکتباشند.استراتژیشرکترادارند
هیئتنظارت

.هیئتنظارتیمسئولبررسیومشاورهبهاعضایهیئتمدیریتشرکتمیباشند
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سیستمحسابرسیشرکت

زرگژاپنینامیدهمیشودودربیشترشرکتهایب«سیستمحسابرسیامورشرکت»درژاپن،ساختارهیئتمدیرهدوالیه

مدیرانیکهتوسطسهامدارانانتخابمیشوندومسئولتصمیماتمربوطبه(1اینسیستمشامل.استفادهمیشود

یازحداقلنیم.هیئتیمتشکلازحسابرسانشرکتشاملحداقلیکحسابرستماموقتشرکت(2کسبوکارهستند

داراناینحسابرسانبهطورمجزاتوسطسهام.اعضایهیئتحسابرسانشرکتبایدحسابرسانخارجازشرکتباشند

.انتخابمیشوندومسئولحسابرسیعملکردهیئتمدیرههستند

واحدهیئتمدیره

این.درساختارهیئتمدیرهواحد،هیئتمدیرهممکناستشاملمدیراناجرایی،غیراجراییواعضایمستقلباشند

گرچهدرا.هیئتمدیرهمیتواندمدیرانشرکترابررسیکردهوبهآنمشاورهدهدواستراتژیهایشرکتراتعییننماید

یوبسیاریازحوزههایقضاییاینهیئتدرتصمیمگیریهایشرکتبهجزمسائلمربوطبهادغام،اکتساب،واگذار

مستقلحوزههایقضاییبهطورروزافزوننیازبههیئتمدیرهایدارندکهاکثریتآنرااعضای.فروششرکتدخالتیندارد
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سیستمکمیته
هسیستمکمیتهدراغلبموارددرساختارهایهیئتمدیرهواحدمورداستفادهقرارمیگیردتاوظایفبخصوصیراب

داقلسهتمامیاینهابایدح)کمیتههایهیئتمدیراننظیرحسابرسی،نمایندگانوکمیتهحقوقودستمزدمحولسازند
تهمیشودتاازکمیتهخواس(.عضوداشتهباشندواکثریتآنرابایداعضایهیئتمدیرهمستقلیاغیراجراییتشکیلدهد

کلهیئتمدیرهباقیبهمسائلویژهباجزئیاتبیشترینسبتبهکلهیئتمدیرهنگاهکنندامامسئولیتتصمیمگیریبرای
.میماند
شرکت

شرکتهمانطورکهدراینجانیزاستفادهمیشودشرکت،ساختاریاستکهدرآنسهامدارانمالکهستندو
.سرمایهگذارانبهعنوانسرمایهگذاررادرنظرگرفتهمیشوند

سرمایهگذاران
گیرنداینعبارتبهتمامافرادیامؤسساتیکهفرصتهایسرمایهگذاریدرسهامیااوراققرضهیکشرکترادرنظرمی

.اشارهدارد
سهامداران

تنهابهافراد،مؤسساتیااشخاصیاشارهداردکهدارایسهامعادی«سرمایهگذاران»برخالفعبارت«سهامداران»عبارت
.یکشرکتهستند
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شرکتیخالصهمالحظاتحاکمیت
هیئتمدیره

:سرمایهگذارانوسهامدارانباید
.نمایندکهآیاهیئتمدیرهشرکتحداقلدارایاکثریتاعضایمستقلاستتعیین•
.ودارندتعییننمایندکهآیااعضایهیئتمدیرهشرکتشرایطالزمبرایتأمیننیازهایشرکتدربرابرچالشهایپیشر•
.رادارندتعییننمایندکهآیاهیئتمدیرهوکمیتههایآناختیاراستفادهازبودجهبهمنظوراستخداممشاورانثالثمستقل•
امتناوباعضایتعییننمایندکهاعضایهیئتمدیرهبهصورتسالیانهانتخابمیشوندیاشرکتازطریقیکروندانتخاباتین•

.هیئتمدیرهراانتخابمینماید
ااشخاصبامدیریت،اعضایهیئتمدیرهی(معامالتبااشخاصثالث)بررسینمایندکهآیاشرکتباکسبوکارهایبیرونی•

.مرتبطبامدیریتبااعضایهیئتمدیرهخودمبادالتیازجملهخریدوفروشکاالیاخدماتدارد
امورمالیوتعییننماییدکهآیااعضایهیئتمدیره،کمیتهایمستقلازاعضایهیئتمدیرهشاملافرادیباتجربهمرتبطبا•

.حسابداریبرایبررسیوحسابرسیگزارشهایمالیشرکتراهاندازیکردهاند
.تعییننمایندکهآیاشرکتکمیتهمستقلبرایتعیینحقوقودستمزددارد•
.تعییننماییدکهآیاشرکتیککمیتهمستقلبرایاستخداماعضایهیئتمدیرهدارد•
رحاکمیتتعییننماییدکهآیاهیئتمدیرهکمیتههایدیگریبامسئولیتبررسیفعالیتهایمدیریتدرحوزههایینظی•

.شرکتی،ادغامیااکتساب،مواردقانونی،مدیریتریسکوبهداشتمحیطیومواردامنیتیدارد
.ارتباطاتهیئتمدیرهباسهامدارانوتواناییسهامداراندرمالقاتباهیئتمدیرهراارزیابینمایید•
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مدیریت
:سرمایهگذارانوسهامدارانباید

.تعییننمایندکهآیاشرکتمنشوراخالقیراداردوآیاعملیاتشرکتدرچارچوباخالقیمزبورصورتمیگیرد•
دهازیااعضایخانوادهآنهااجازهاستفا(مدیریتیااعضایهیئتمدیره)تعییننماییدکهآیاشرکتبهافرادداخلی•

.داراییهابرایدالیلشخصیرامیدهد
(1ماییدمقدارپرداختشدهبهمدیراناجراییاصلیبرایادارهشرکتوروشیکهدرآنپاداشتعیینمیشودراارزیابین•

.فراهمکردنمشوقهایمناسب(2متناسببامسئولیتهایاجراییوعملکردمدیر
.دربارهاندازه،هدف،ابزارهایتأمینمالیومدتزمانبرنامههایبازخریدسهاموثباتقیمتسهامسؤالنمایید•
.سطحارتباطاتمدیریتباسهامدارانوتواناییآنهادرارتباطبامدیریتراارزیابینمایید•
هامداراندرتعییننماییدکهآیامدیریتبهاندازهکافیدربارهبرنامههایاستراتژیکبلندمدتخودباسرمایهگذارانوس•

.ارتباطاست
لندمدتتعییننماییدکهآیاساختارتشویقیمدیریتبامنافعسهامدارانهمسواستوبهاجرایبرنامهاستراتژیکب•

.مرتبطاستیاممکناستمدیریتباتقبلریسکبیشازحدمنافعسهامدارانرابهخطربیندازند
هاییکهتعییننماییدکهآیامدیریتبهشاخصهایعملکردغیرمالیوریسکهایاجتماعی،محیطیآگاهاستوفرصت•

.پیشرویشرکتاسترامدیریتمیکند
.تعییننمایندکهآیاشرکتعملکردمالیوغیرمالیمدیریترابهروشیشفافاطالعرسانیمیکند•
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سهامدارانحقوق
:وسهامدارانبایدسرمایهگذاران

تفاوتبررسیساختارمالکیتشرکتبرایتعیینانواعمختلفسهامعادیکهحقرأیآنهاباارزشاقتصادیآنهام•
.است

نهاتعییننماییدکهآیاشرکتصرفنظرازتواناییحضورسهامداراندرجلسات،حقرأیبهاندازهسهامشانبهآ•
.میدهد

.تعییننماییدکهآیاسهامدارانقادربهرأیدادنبهطورمحرمانههستند•
دمحدودیبرایسهامشاناستفادهنمایندیاباتعدا«رأیتجمیعی»تعییننماییدکهآیاسهامداراناجازهدارندازقالب•

.ازکاندیدایهیئتمدیرهراانتخابنمایند
بینتعییننماییدکهآیاسهامدارانحقتأییدتغییراتدرساختاروسیاستهایشرکتکهممکناستارتباط•

.سهامدارانوشرکتراتغییردهدرادارند
صسمیوتعییننماییدکهآیاهیئتمدیرهبایدتاییدیهسهامدارانرابرایتصمیماتمهمنظیراتخاذاستراتژیقر•

.توافقاتمبنیبرادغامراکسبنمایدواینکهآیارأیاکثریتبرایاتخاذتصمیماتکافیاست
.دارد«حداکثرآرا»تعییننمایدکهآیاسهامداراناجازهانتخابهیئتمدیرهرابراساساستاندارد•
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هیئتمدیره

ناسباعضایهیئتمدیرهوظیفهدارندتاتصمیماتیرابراساسآنچهدرنهایتبرایمنافعبلندمدتسهامدارانم

رددرسالهایاخیرمباحثبسیاریپیراموننیازهایهیئتمدیرهبرایایجادتوازنمیانعملک.استاتخاذنماید

یبااینکهسهامدارانبادورهنگهدار.کوتاهمدتیکشرکتودیدگاهاستراتژیکبلندمدتوجودداشتهاست

هامآنهاییکهسالیانسالس)کوتاهمدتبهحاکمیتشرکتکوتاهمدتعالقهمندباشداماسهامدارانبلندمدت

اینمسئلهایندلیل.بیشترتمایلبهبکارگیریعواملحاکمیتشرکتیبرایارزیابیسرمایهگذاریشاندارند(دارند

بهمنظوراقدامجهتمنافع.استکهجنبههایحاکمیتاغلببرارزششرکتدربلندمدتتأثیرمیگذارد

ورداموراستقالل،تجربه،منابعواطالعاتدقیقدرم:سهامداران،اعضایهیئتمدیرهنیازبهترکیبچهارمورددارند

.مالیشرکتوموقعیتاجرایی
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رویکردیاعضایهیئتمدیرهمیبایستیمتعهدبهاتخاذ.هیئتمدیرهبایددارایاکثریتمستقلازمدیریتباشد:اول

.بیطرفانهبهمنظورتضمینمنافعشرکتوسهامدارانباشدنهصرفاًرأیدادندرجلسات

ابیمنافعاعضایهیئتمدیرهکهتجربهمناسبوتخصصمرتبطباکسبوکارشرکترادارندبهخوبیقادربهارزی:دوم

.بستهبهنوعکسبوکار،حداقلیازتخصصبرایاعضایهیئتمدیرهضروریاست.سهامدارانهستند

تخداممکانیسمیهمچوناختیاردراس.مکانیسمهایداخلیبرایحمایتازکارمستقلهیئتمدیرهموردنیازاست:سوم

نیرویاینمکانیسمبهتنهاییتواناییکسب.حسابرسودیگرمشاورانخارجیبدوندخالتیاتأییدمدیریتاست

رتمتخصصدرحوزههایتخصصیرابرایاعضایهیئتمدیرهفراهممیسازدوکمکمیکندتادرحوزههاییکهبهصو

.مکمینمایدبالقوهمحلتعارضمنافعبامدیریتاستپیشیبگیرندوبهطورکلیبهعملکردمستقلهیئتمدیرهک

این.هیئتمدیرهبایدبهاطالعاتکاملودقیقازموقعیتمالیشرکتوارزشهایآندسترسیداشتهباشند:چهارم

.موضوعبهآنهاکمکمیکندتاشرکترادرراستایمنافعبلندمدتسهامدارانهدایتنماید
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استقاللهیئتمدیره

.میبایستتعییننمایندکهآیاهیئتمدیرهشرکتشاملاکثریتاعضایمستقلمیباشندسرمایهگذاران

بایددرنظرعواملیکهبرایتعییناستقالل.استقاللبهمعنیعدمجانبداریمدیرانشرکتازهیئتمدیرهمیباشداستقاللچیست؟

.اینراهنماذکرشدهاست«مقدمه»در«تعاریف»گرفتهشوددربخش

میماتغیرمنصفانههیئتمدیرهیاکمیتهایکهاکثریتمستقلندارد،بیشترازنوعمستقلآن،بهاتخاذتص:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

.ممکناستاینتصمیماتبرمنافعبلندمدتسهامدارانمؤثرباشد.کهتنهابهنفعمدیریتاستتمایلدارد
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:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
:بایدتعییننمایندکهسرمایهگذاران

.ودهیئتمدیرهایبااینویژگیکمترتحتتأثیرمدیریتخواهدب.اکثریتاعضایهیئتمدیرهمستقلباشند•
کیلجلسهتش(بهطورایدئالحداقلبهطورسالیانه)اعضایمستقلهیئتمدیرهبهطورمنظموبدونحضورمدیریت•

تاچنینجلساتیبهاعضایهیئتمدیرهاجازهمیدهد.میدهندوگزارشهاییدربارهفعالیتخودبهسهامدارانمیدهند
.دربارهمسائلپیشرویشرکتبدونتأثیرازاعضایهیئتمدیرهاجراییبهبحثبپردازند

اجراییترکیبدوسمتممکناستتأثیرزیادیبراعضایهیئتمدیره.رئیسهیئتمدیرهسمتمدیرعاملرانیزدارد•
رکتیقوانینملیمربوطبهحاکمیتش.گذاشتهوتواناییوتمایلاعضابرایقضاوتمستقلآنهاراتضعیفسازد

عاملدربسیاریازحوزههایقضاییجداییسمتریاستومدیریت.خواستارجداسازیایندوسمتازیکدیگرهستند
مدیرعاملشرکت،بهترینروشبرایاطمینانازاینموضوعشناختهشدهاستکهدستورجلسهتوسطاعضایمستقلاز

.شرکتتعیینشود
شرکتهابرخی.درصورتیکهریاستهیئتمدیرهمستقلنباشد،اعضایهیئتمدیرهبایدیکعضورهبرداشتهباشند•

نموارد،درای.یادمیکنند«مدیرمستقلرهبر»ترکیبیازریاستومدیرعاملیراحفظکردهاندوازآنبهعنوانتوافق
تاًسخنگویسهامدارانبایدتعیینکنندکهمدیررهبرقادربهتأثیرگذاریبردستورجلسههیئتمدیرهاستوآیاحقیق

.اصلیسهامداراناست
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وبهنفعدراینصورت،تواناییهیئتمدیرهدرعملکردمستقل.رئیسهیئتمدیره،مدیرعاملاسبقشرکتبودهاست•

برونرفتدرچنینشرایطیریسکاینکهکهرئیسهیئتمدیرهمانعتالشهایافرادبرای.سهامدارانتضعیفمیگردد

.ازمشکالتیکهدرزمانمدیرعاملیویرخدادهاست،شود

دکهبرنامههیئتمدیرههمراستاباتأمینکنندهیامشتریشرکتویاهمترازبامدیرومشاورشرکتیمیباشناعضای•

هممکناستدربرخیموارد،یکشرکتباتعدادزیادیتأمینکننده،مشتریومشاورک.بازنشستگیراتعیینمیکند

صمیماتبهدنبالکاندیداکردناشخاصیهمترازباآنهاباشدتااطمینانحاصلنمایدکهتخصصالزمبرایاتخاذت

ئتمدیرهدرچنینشرایطی،سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاایناعضایهی.منطقیدرهیئتمدیرهوجوددارد

.میتواننددرمسائلیکهموردتعارضقرارمیگیرددرستتصمیمبگیرند
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قضایی،دربیشترحوزههای:جاییکهمیتواناطالعاتیدررابطهبااستقاللهیئتمدیرهوکمیتهآنپیداکرد

ورتهایشرکتهااسامی،مدارکتحصیلیووابستگیهایاعضایهیئتمدیرهشرکترادرگزارشسالیانهخودویادرص

ودشرکتهااغلببخشویژهایرابهگزارشهایسالیانهخ.سالیانهایکهبهسهامدارانارائهمیشود،افشامیکنند

.ردازنداختصاصمیدهندتادرموردمسائلپیشرویهیئتمدیرهوکمیتهآنطیسالگذشتهبهبحثوبررسیبپ

فراهمبعالوه،سایتهایبسیاریازشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساطالعاتیرادربارهاستقاللاعضایهیئتمدیره

.میسازند

بعمناسبیبرخیازپژوهشکدههاکهبررویموضوعاتمربوطبهحاکمیتشرکتیبهصورتمتمرکزتحقیقمینمایندمن

.برایاطالعاتپیراموناستقاللاعضایهیئتمدیرهوحقوقسهامدارانارائهمیدهند
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صالحیتاعضایهیئتمدیرهوتواناییبهکارگیریازآنهابهعنواننمایندهسهامدار
رمواجههسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیااعضایهیئتمدیرهصالحیتبرطرفکردننیازهایشرکتد

.باچالشهارادارند
ردنیازبرایسرمایهگذارانبایدارزیابینمایندکهآیااعضایهیئتمدیرهدانشوتجربهمو:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

هارت،اعضایهیئتمدیرهکهم.مشاورهدادنبهمدیریترادرسایهخصوصیات،کسبوکارومحیطرقابتیشرکتدارند
اتکابه.دانشیاتخصصالزمبرایهدایتفعالیتهایشرکتراندارند،درزمانتصمیمگیریتسلیممدیریتمیشوند

ضایبعالوه،وجوداع.مدیریتوظیفهاعضایهیئتمدیرهبهمنظوردراولویتقراردادنمنافعسهامدارانبهخطرمیاندازد
لیشرکترابههیئتمدیرهایکهقادربهارزیابیهایعمیقمسائلاثرگذاربرکسبوکارشرکتنیستند،میتواندعملکردک

(.دراینبخشمراجعهنمایید«کمیتهنامزدها»بهبخش.)خطربیاندازد
ایازمیانعواملیکهسرمایهگذارانبایددرحینارزیابیصالحیتهایاعض:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

:هیئتمدیرهدرنظربگیرندمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود
قادربهاتخاذتصمیمدرستدرخصوصآیندهشرکتوباتوجهبهمسائلمالی،حسابداری،کسبوکاروقانون

میباشند؛
قادربهعملکردصحیحومحتاطانهباتوجهبهتخصصوفهمموضوعاتذیلاست:

oشرکت؛اصولتکنولوژی،محصولیاخدماتارائهشدهتوسط
o؛مالیعملیات
oمواردقانونی؛Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



o؛حسابداری
oحسابرسی؛
oبرنامهریزیاستراتژیک؛
o؛ریسکمالیوعملیاتیکهبخشیازعملیاتشرکتدرنظرگرفتهشدهاست

بیانههایعمومیارائهکردهاندکهبتواندنشانیازدیدگاههایاخالقیآنهارافراهمسازد.
مشکالتقانونیداشتهاندکهناشیازکارکردنبرایهیئتمدیرهشرکتدیگریباشد.
ادارهتجربهارائهخدماتدرهیئتمدیرهدیگریرادارندبخصوصدرشرکتهایشناختهشدهبرایداشتنتمرین

.مناسبشرکت
چنانچهدرچندشرکتهمزمانهیئتمدیرهاندباعثمیشودکهارائهخدماتمؤثردرهیئتمدیرهمحدودشود.
بهطورمنظمدرجلساتکمیتهوهیئتمدیرهشرکتمیکنند.
اببرایمثالازطریقانجامسرمایهگذاریهایمهمدرشرکتیااجتن)متعهدبهبرطرفکردننیازهایسهامداران

.هستند(ازشرایطیاکسبوکارهاییکهمیتواندتضادمنافعباموقعیتاوبهعنوانعضوهیئتمدیرهایجادنماید
دارایپیشینه،تخصصیادانشدرحوزههایتخصصیموردنیازهیئتمدیرههستند.
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یئتمدیرهچنینپیشبینیبلندمدتیممکناستدانشاعضایه.بیشترازدهسالدرهیئتمدیرهخدمتکردهاند
یبهراافزایشدهدامامنجربهایجادروابطهمکاریبامدیریتشودکهمیتواندتمایلمدیریتبهانجاماقدامات

.نفعسهامدارانراازبینببرد

:سهامدارانبایدهمچنیندرنظربگیرندکهآیا
یهاهیئتمدیرهوکمیتهخودوهمکارانراارزیابیمینمایدودرصورتارزیابیآیااطالعاتمربوطبهاینارزیاب

تقاللالزماینمروربهسهامدارانکمکمیکندتاتعییننمایندکهآیاهیئتمدیرهشایستگیواس.ارائهمیشود
.جهتپاسخبهچالشهایمالیورقبایشرکترادارند

ابتوانندهیئتمدیرهنیازمندآموزشوتحصیالتمداومبرایمدیرانیاستکهدرکمیتههایویژهایعضویتدارندت
هیکمثالآموزشدرمدیریتریسکشرکتیاارزشگذاریمشتقههابرایکمیت.بهوظایفخودعملکنند

.حسابرسییکشرکتمالیبزرگاست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



یرفتهشدهبسیاریازشرکتهایپذ:اطالعاتمربوطبهصالحیتاعضایهیئتمدیرهچگونهقابلدستیابیاست
درمناطقیکهاینکارعملینمیشود،.اسامیوصالحیتاعضایهیئتمدیرهرادروبسایتهایخودقرارمیدهند

.شرکتهاعموماًاطالعاتمربوطبهاعضایهیئتمدیرهخودرادرگزارشسالیانهبرایسهامدارانمنتشرمیسازند
ادردربسیاریازکشورها،شرکتهاتعداداعضایهیئتمدیره،جلساتمربوطبهکمیتههاوحضوراعضادرجلساتر

.گزارشسالیانه،وبسایتیاهرجایممکندیگر،درگزارشهایسالیانهحاکمیتشرکتیارائهمیدهند
ااینبرخیقواعدحاکمیتشرکتیدراسترالیا،کاناداواتحادیهاروپا،ازشرکتهایپذیرفتهشدهدرخواستکردهت
رغیرایناطالعاترادرگزارشهایسالیانهخودبگنجاندوتصریحکنندکهآیامطابقبامفادقوانینعملنمودهاندود

.صورتدلیلعملنکردنبهقوانینچهبودهاست
دهبهطورهیئتمدیرهشرکتهایپذیرفتهش:اتحادیهاروپاازپیشنهادکمیسیوناروپااستفادهنمودهکهبیانمیدارد

حثسالیانهدرموردساختارداخلیسازمان،روشهاومیزانخودارزیابیکهمنجربهتغییراتدرسازمانمیشودبهب
.میپردازند

-یدرایاالتمتحده،شرکتهامعموالًاسامیوصالحیتاعضایهیئتمدیرهرادرصورتهایسالیانهخودیادرسایتم
هوکالتنامهکمیتهانتخاباتنیزگزارشهایمربوطبهاعضاوفعالیتهایآنانرادرگزارشسالیانهوبهبیانی.گنجانند

.انتخابسالیانهاعضاهیئتمدیرهمنتشرمینماید
.درپاکستان،حسابرسانعملکردشرکتدرحوزهحاکمیتشرکتیوتطبیقآنباقوانینرابررسیمینمایند
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اختیاردراستخداممشاورانخارجازشرکت
فادهازسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاهیئتمدیرهشرکتوکمیتهآناختیاراتالزمبرایاست

.بودجهبهمنظوراستخداممشاورمستقلازخارجازشرکترابدوندریافتتأییدیهمدیریتدارند

:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
مؤثرایناختیاربهسهامدارانایناطمینانرامیدهدکههیئتمدیرهتمامیپیشنهادهایفنیکهبرمنافعسهامداران

.است،دریافتخواهدکرد
مکودرنتیجه،آنهانیازبهک.اعضایهیئتمدیرهمستقلمعموالًزمانکمتریبرایرسیدگیبهوظایفخوددارند

.حمایتبهمنظورجمعآوریوارزیابیحجمزیاداطالعاتمربوطبهمدیریتوبررسیشرکتدارند
توهیئتمدیرهوکمیتهآناغلببهپیشنهادهایمستقلوحرفهاینیازدارندتابتوانندمسائلمختلفشرک

بارواعت(برمبنایقوانینومقرراتویامالی)ریسکهایآننظیرپاداش،پیشنهادهایمربوطبهادغامواکتساب
زاریمستقلاینتواناییاستخداممشاورانمستقلازشرکتبدوننیازبهتأییدمدیریتاب.شرکترادرنظربگیرند

همسئولیتبهخاطرداشتهباشیدک.جهتدریافتمشورتبدونتأثیرعالیقمدیریترابرایهیئتمدیرهفراهممیکند
.تصمیمگیریدرموردپیشنهادهایمشاوراندرنهایتبرعهدههیئتمدیرهاست
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:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
:اهممواردیکهسرمایهگذارانبایدتعییننماید

ائلمربوطآیادرگذشته،اعضایهیئتمدیرهازمشاورانمالیمستقلازشرکتبرایادغام،اکتساب،واگذارییاسایرمس
.بهمدیریتریسکبهرهبردهاند

مدیریتیاآیادرگذشتهکمیتهانتخاباتازمشاورانیمستقلازشرکتبرایبکارگیریکاندیداهایواجدشرایطبرای
.عضویتدرهیئتمدیرهبهرهبردهاند

.ردهاندآیادرگذشته،کمیتهپاداشازمشاورانمستقلبرایتعیینپاداشمناسببرایمدیراناجراییاصلیبهرهب
اطالعاتمربوطبهاختیاراتاعضایهیئتمدیرهبرایاستخداممشاورانمستقلازشرکتچگونه

تواندراطالعاتمربوطبهاختیاراتهیئتمدیرهبرایاستخداممشاورانمستقلازشرکترامی:قابلدستیابیاست
یدرسایتبخشحاکمیتشرکتیدرگزارشسالیانه،گزارشحاکمیتشرکتیبرایسهامدارانوبخشحاکمیتشرکت

.شرکتیافت
اساسنامهیاقوانینوآییننامهها،قوانینملیحاکمیتشرکتی،الزاماتحاکمیتشرکتیدربورساوراقبهادارو

.گزارشهایمربوطبهحاکمیتشرکتیدرشرکتهایدیگر
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اعضاوترکیبهیئتمدیرهقوانین
دخاصیبرایسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیااعضایهیئتمدیرهبهصورتسالیانهانتخابمیشوندویارون

.انتخابآنهابرگزیدهاند
أیبرایهرسرمایهگذاراننیازدارندتامکانیسمهاییراکهتواناییاستفادهازحقر:دالیلمرورقوانیناعضایهیئتمدیره

.عضوهیئتمدیرهفراهم،محدودیاحذفمیسازدرا،بدانند
:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

مثال،شرکتهاییکهسهامدارانراازتأییدیارداعضایهیئتمدیرهدرمجامعسالیانهمنعمیسازند،آنهمزمانیکهبهعنوان
هتغییراعضایهیئتمدیرهبهنفعسهامدارانعملنمیکنندوهمچنینتواناییمحدودیدرانتخابافرادحرفهایجهتپاسخب

.دراستراتژیشرکتدارند
:مسائلیکهبایددرنظرگرفت

:درزمانمرورسیاستهایشرکتبرایانتخاباعضایهیئتمدیره،سرمایهگذارانبایددرنظربگیرندکهآیا
هیئتیاهیئتمدیرهطبقهبندیشده)سهامداراناعضایهیئتمدیرهراهرسالیابهصورتچندسالهانتخابمینمایند•

دانعطافهیئتمدیرهسالیانهممکناستنسبتبههیئتمدیرهچندسالهدرخصوصکاندیداهایجدی(.مدیرهچندساله
مکناستازسویدیگر،هیئتمدیرهچندسالهم.بیشترینشاندهندتادرصورتنیازباتغییراتدربازارکناربیایند
مکناستبهعبارتدیگر،یکهیئتمدیرهچندسالهم.بهعنوانیکابزارضدتصاحببراییکشرکتدرنظرگرفتهشود

اینددرژاپن،سهامدارانیکشرکتکهازسیستمحسابرسیاستفادهمینم.هیئتمدیرهمتخصصمداومیفراهمسازد
.اعضایهیئتمدیرهرابرایمدتدوسالواعضایحسابرسیشرکترابرایمدتچهارسالهانتخابمیکنند



.سهامدارانیکشرکتبااستفادهازسیستمکمیتههاهرسالهاعضایهیئتمدیرهراانتخابمیکنند
مدارانهیئتمدیرهموقعیتهایخالیباقیماندهبرایعضویترابرایباقیماندهمدتزمانبدوناخذتائیدازسها•

.درمجمععادیسالیانهبعدیپرکردهاست
دریکهیئتمدیرهبزرگممکناست.اندازههیئتمدیرهبرایشرایطیکهشرکتدرآنقرارداردمناسباست•

.دهماهنگسازیدیدگاهاعضایشمشکلداشتهباشدوخیلیآرامعملکندوبیشتربهمدیرعاملرجوعکن
ربیناعضاهیئتمدیرهکوچکممکناستتجربهوتدبیرکافینداشتهباشدوقادرنباشدحجمکاررابهطورمؤث

.تقسیمنماید

در:افتاطالعاتمربوطبهمکانیسمهایمرتبطباقوانینهیئتمدیرهوترکیباتآنرادرکجامیتوانی
در.بیشترموارد،اطالعاتمربوطبهانتخاباعضایهیئتمدیرهدرگزارشمجمعسالیانهشرکتارائهمیشود

دسرمایهگذارانبای.ایاالتمتحدهوکانادا،ایناطالعاتمعموالًبخشیازگزارشسالیانهمربوطبهاخذآرااست
ناساسنامهوآییننامههایشرکترادرمورداینموضوعکهآیامدیریتوهیئتمدیرهمجازبهانتخاباعضابدو

.تأییدیهسهامدارانمیباشندرابررسینمایند
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معامالتبااشخاصوابسته
یسرمایهگذارانبایدبررسینمایندکهآیاشرکتمعامالتیبااشخاصوابستهبهمدیریت،اعضا

.هیئتمدیرهیاسایراشخاصوابستهبهایندودارد
دالیلبررسیسیاستهایشرکتپیرامونمعامالتبااشخاصوابسته

تحتهمانطورکهایندالیلبهاعضایهیئتمدیرهمربوطهستند،سیاستهاییکهمعامالتبااشخاصوابستهرا
نانپوششقرارمیدهدتالشمیکندتاباممنوعکردنازطریققوانینزیرازاستقاللاعضایهیئتمدیرهاطمی

:حاصلنماید
دریافتحقمشاورهبرایکارهایاجراییازطرفشرکت
شرکتدریافتهزینهدرازایپیداکردنشرکتهاییجهتادغام،اکتسابیاشریکفروش

ذدریافتمنافعشخصیازشرکتبرایاعضایهیئتمدیرهایکهموظفبهاخ:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
تدرتصمیماتمستقلهستند،درصورتیمنجربهایجادتضادمنافعمیشودکهاینمنافعخارجازنقشعضوی

محدودیتدرانجامچنینمعامالتیازطریقمنشوراخالقیشرکتوسیاستهای.هیئتمدیرهقراربگیرند
ارانهیئتمدیره،احتمالاستفادهمدیریتازمنابعشرکترابرایوفاداریاعضایهیئتمدیرهبهدورازچشمسهامد

.کاهشمیدهد
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درزمانمرورسیاستهایشرکتدرموردمعامالتبااشخاصوابسته،:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
:سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیا

هباشد،بررسیاگرشرکتچنینسیاستیداشت.شرکتسیاستیبرایبررسیوتأییدمعامالتبااشخاصوابستهدارد•
.مجازبهتأییدچنینمعامالتیهستند(مدیرانیکهمنافعمالیدرمعامالتدارند)نماییدآیامدیرانمنتفع

عضایمنشوراخالقیشرکتیاسیاستهایهیئتمدیرهوفرآیندهاشرایطیراکهدرآنافرادداخلیشرکتنظیرا•
نمقرراتیمفادچنی.هیئتمدیرهواشخاصمرتبطباآنهابتوانندمنفعتیازشرکتبهدستآورندرامحدودمینماید

شرکترانیزتنهاممنوعکردنهیئتمدیرهازانجاماقداماتینیستکهبتوانداستقاللآنراتحتتأثیرقراردهدبلکه
.ازورودبهقراردادهاییکهممکناستبهترینارزشرابرایشرکتوسهامدارانشفراهمنسازد،منعمینماید

به)تشرکتهرگونهمعاملهبااشخاصوابستهبهاعضایهیئتمدیرهحاضریانامزدانهیئتمدیرهرافاشساختهاس•
(.رجوعنمایید«استقاللهیئتمدیره»بخش

قراراعضایهیئتمدیرهیامدیراناجراییداراییهایثابتوتجهیزاترادرقالباجارهیالیزینگدراختیارشرکت•
.دادهاند

.ردهاستشرکتبهاعضایهیئتمدیرهدرقبالیافتنشرکتیجهتاکتسابیادیگرمعامالتمهم،کارمزدپرداختک•
ایشرکتبرایمثال،استفادهشخصیازامکاناتشرکتیامنابعوهدای)شرکتتسهیالتومنافعیفراهمکردهاست•

(بهخیریههایشخصی
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سیاریازگزارشهایسالیانهشرکتهادرب:اطالعاتمربوطبهمعامالتبااشخاصوابستهرادرکجامیتوانیافت
انکشورهاشاملمعامالتداخلیوکارمزدهایپرداختشدهبهاعضایهیئتمدیرهوسهامداراناستکهاغلبتحتعنو

.قراردارد«معامالتبااشخاصوابسته»
رگزارشدرایاالتمتحدهوکانادا،شرکتهایپذیرفتهشدهمیبایستیاطالعاتمربوطبهمعامالتبااشخاصداخلیراد

.افشانماید«معامالتبااشخاصوابسته»سالیانهمربوطبهاخذآراتحتعنوان
زعرضههمچنینسرمایهگذارانبایدبهافشایاطالعاتمربوطبهمعامالتبااشخاصوابستهدراطالعیهشرکتقبلا

فیفایناسنادبایدسرمایهگذارانراازمعامالتیکهبهکارمندانداخلیمجوزخریدسهامباتخ.عمومیتوجهنمایند
.قبلازعرضهبهقیمتیباالتردادهاست،مطلعنماید

کمیتههایهیئتمدیره
.دراینبخش،بهصورتجداگانهبهبررسیکمیتهحسابرسی،پاداشودیگرکمیتههاپرداختهمیشود

حسابرسیکمیته
جربهمرتبطسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاهیئتمدیرهکمیتهایازاعضایهیئتمدیرهمستقلبات

.بهمالیوحسابداریرابهمنظوربررسیگزارشهایمالیشرکتتشکیلدادهاست
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:هدفکمیتهحسابرسی
اتاولینهدفکمیتهحسابرسیاطمینانازاطالعاتگزارشدادهشدهتوسطشرکتبهسهامداراناستکهایناطالع

تقلازشرکتکمیتهحسابرسیمسئولیتاستخدامونظارتبرحسابرسانمس.کامل،دقیق،قابلاطمینانوبهموقعهستند
:واطمینانازمسائلذیلرابرعهدهدارد

اولویتحسابرسانمستقل،همسوبامنافعسهامداراناست.
حسابرسمستقلازمدیریتعملمیکند.
اطالعاتارائهشدهدرگزارشهایمالیکامل،دقیق،قابلاعتمادوبهموقعاست.
صورتهایمالیمنطبقبااصولعمومیپذیرفتهشدهدرحسابداری(GAAP)یااستانداردهایحسابداریبینالمللی

(IAS)والزاماتقانونیافشادرحوزهقضاییشرکتآمادهمیشوند.
حسابرسیمنطبقبااستاندارهایعمومیپذیرفتهشدهحسابرسی(GAAS)انجاممیشود.
تضادمنافعبینحسابرسمستقلوشرکتبهنفعسهامدارانحلوفصلمیشوند.
حسابرسانمستقلمجوزحسابرسیازکلگروهازجملهشرکتهایتابعهخارجیوشرکتهایوابستهرادارد.
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دگزارشدهیمالیاگراستقاللکمیتهحسابرسیبهخطربیافتد،میبایستییکپارچگیفراین:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

یتواندبرارائهاطالعاتنادرستوازیاتحریفعملکردشرکتوشرایطمالیدرنهایتم.واعتبارصورتهایمالیبررسیشوند

.ارزشسهامشرکتاثرمخربداشتهباشد

:سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیا:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

.تماماعضایهیئتمدیرهایکهدرخدمتکمیتهحسابرسیهستندمستقلمیباشند•

.هرکدامازاعضایهیئتمدیرهکهعضوکمیتهحسابرسیمیباشند،متخصصمالیهستند•

.هیئتمدیرهبهمنظوراخذرأیازسهامدارانباحسابرسانمستقلمالقاتمینماید•

رائهشدهاستکمیتهحسابرسیمجوزتأییدیاردمسائلغیرحسابرسیمرتبطباشرکتراکهتوسطحسابرسانمستقلا•

ابرسمستقلایننتایجبایدبراساسبررسیگزارشکمیتهدربارهخدماتدریافتیوکارمزدپرداختیبهموسسهحس.دارند

ایپرداختیهمچنینسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاکمیتهحسابرسیقوانینیبهمنظوربررسیهزینهه.باشد

.عراداردتوسطشرکتبهحسابرسمستقلبرایکسبخدماتمشاورهایغیرحسابرسیوحلاینتعارضاتبالقوهمناف

.وقدهدهزینههایغیرحسابرسیممکناستحسابرسانرابهحلتعارضاتبهنفعمدیریتوازطریقگزارشهایمالیس



پارچگیشرکتفرآیندیبهمنظورحصولاطمینانازاینکهحسابرسداخلیگزارشهایالزمرابهمنظوربررسیوجودیک•

لیزادانهمچنینکمیتهحسابرسیبایدآزادانهبهحسابرسداخ.ودقتدرگزارشهایمالیبهکمیتهحسابرسیمیدهد

.آزادسترسیداشتهباشد

یزقوانیناختالفیمیانکمیتهوحسابرسانمستقلکهمنجربهتغییرگزارشهایمالیدرنتیجهتفسیرسؤالبرانگ•

دلیلحسابداری،جعلاسنادیادیگرمشکالتحسابدارینبودهاستوآیاشرکت،حسابرسانمستقلخودرابهاین

.اخراجنمودهاست

.اینکمیتهبربودجهحسابرسیرابهمنظوررویاروییبامسائلپیچیدهیاپیشبینینشدهنظارتمیکند•

.شرکتدرخصوصغفلت،نقضوظیفهیااعتماددرحسابرسیتوافقنمودهاست•

.کمیتهمیبایستیآموزشهایادواریدرخصوصمسائلمالیجاریرابگذراند•
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:اطالعاتمربوطبهکمیتهحسابرسیراکجامیتوانیافت
باشندکهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداراسترالیاملزمبهافشایگزارشهایسالیانهایمی:استرالیا

.تطابقشرکتراباالزاماتبورسبررسینمایدودلیلعدمتطابقراتوضیحدهد
هبیانشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتورنتوملزمبهافشایگزارشهایسالیانههستندک:کانادا
:میدارد
کمیتهحسابرسیدارند.
اعضایکمیتهحسابرسیغیراجراییهستند.
مسئولیتهایهیئتمدیرهتعریفشدهاست.
بهطورمستقیمباحسابرسانمستقلوحسابرسانداخلیدرارتباطاست.
مسئولبررسیگزارشهایمدیریتوسیستمکنترلداخلیاست.

خشیکهوظیفهب»تمامیشرکتهایپذیرفتهشدهدراتحادیهاروپامیبایستییککمیتهحسابرسییا:اتحادیهاروپا
استاندارداگرچهبیشترقوانینملی،)اینکمیتهبایدحداقلیکعضومستقل.داشتهباشند«مشابهیانجامدهد

لزمبهارائههمچنینکمیتهحسابرسیم.وحداقلیکعضومجربحسابداریوحسابرسیداشتهباشد(بیشتریدارند
.گزارشدرخصوصسیستمنظارتداخلیشرکتدرگزارشهایسالیانههیئتمدیرهاست

هاراافشاونامحداقلیکیازآنشرکتهابایدحداقلیکمتخصصمالیبرایکمیتهحسابرسیداشته:ایاالتمتحده
لیراافشاهمچنینمیبایستیدلیلنداشتنمتخصصما.همچنینشرکتبایداستقاللاعضایهیئتمدیرهرانیزگزارشدهند.نمایند
.نمایند
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:همچنینشرکتهابایددرگزارشهایسالیانهمربوطبهاخذآرامواردذیلراافشانمایند

رنماییدکمیتهحسابرسیمستقردارند،نامهرعضوکمیته،تعدادجلساتبرگزارشدهونحوهعملکردکمیتهراذک.
داقلهرسهشرکتبایدیکنسخهازبرنامهراح.برنامهایکههیئتمدیرهبرایکمیتهحسابرسیدرنظرگرفتهاست

بتوانندآنهااگرایناطالعاتقابلدسترسباشد،سرمایهگذارانباید.سالیکباردرضمیمهگزارشسالیانهذکرنماید
.رادرسایتشرکتبیابند

هحسابرسیاگرسهامشرکتدربازارنزدکیابورساوراقبهادارنیویورکیاآمریکاپذیرفتهشدهباشد،اعضایکمیت
(.سیبههمراهاطالعاتمربوطبهعضوغیرمستقلکمیتهحسابر)مطابقبااستاندارهایمربوطهمستقلهستند

لخودکمیتهحسابرسیگزارشهایمالیحسابرسیشدهرابررسینمودهوحسابرسانمستقلدرخصوصاستقال
.افشایالزمراانجامدادهاند

هبیانیهکمیتهحسابرسیبههیئتمدیرهدرخصوصارائهصورتهایمالیحسابرسیشدهدرگزارشسالیان.

شرویدربرخیحوزههایقضاییایاالتمتحده،کمیتهحسابرسیاصلیترینکمیتهجهتارزیابیوکاهشریسکپی
یینکنندکهاگرکمیتهحسابرسیمسئولیتچنینکاریرابرعهدهداشتهباشد،سهامدارانمیبایستیتع.شرکتاست

ت،آیااینکمیتهتمامریسکهایپیشروییکشرکتازجملهریسکاعتباری،بازار،امانتداری،نقدینگی،شهر
.عملیاتی،استراتژیکوریسکفناوریبررسیمینماید
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کمیتهپاداشوجبرانخدمات
نظورتعیینسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاشرکتکمیتهایمتشکلازاعضایهیئتمدیرهمستقلبهم

.پاداشوجبرانخدماتدارد
:هدفکمیتهپاداشوجبرانخدمات

کهکمیتهپاداشوجبرانخدماتوظیفهحصولاطمینانازتشویقمدیراناجراییتوسطپاداشوجبرانخدماتبهنحوی
ئولیتمدیرانهمچنیناینکمیتهمسئولیتبررسیتناسبپاداشباسطحمس.منافعبلندمدتشرکتراافزایشدهند،است

:کمیتهپاداشوجبرانخدماتمیتواندایناهدافراازطرقزیردنبالنماید.اجراییوعملکردشرکتنیزمیباشد
.تنهاشاملاعضایهیئتمدیرهمستقلباشد•
.،مرتبطباشدپاداشعملکردبامنافعبلندمدتشرکتوافزایشارزشسهامنسبتبهرقباودیگرشرکتهایقابلمقایسه•
دماتهرگونهتعارضبالقوهمنافعبینکمیتهپاداشوجبرانخدماتوشرکتبااستفادهازمشاورانپاداشوجبرانخ•

.مستقلکهتنهابهکمیتهگزارشمیدهند،رفعشود
شرکتازارتباطمنظمباسهامدارانشرکتپیرامونفلسفهپاداشوجبرانخدماتوچگونگیتکمیلاهدافاستراتژیک•

.اینطریقایجادشود
.مکانیسمیمشخصدرارائهپاداشبهمنظورجبرانوبازپرداختپولیکهازطریقکالهبرداریبهدستآمدهباشد•
.ودبهسهامداراندردورههایمشخصارائهش(بهزبانساده)توضیحاتالزمدرخصوصفلسفهوسیاستاعطایپاداش•
تعیینیاهیئتمدیرهدرصورتیکههیئتمدیرهپاداشرا)حصولاطمینانازاینکهاعضایکمیتهپاداشوجبرانخدمات•

.ازجزییاتپرداختیبهمدیراناجراییرادربهترینوبدترینشرایطمطلعهستند(نماید



ماتووجودکمیتهواستقاللآنازمدیریتاجراییکمکمینمایدتاپاداشوجبرانخد:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
رایاعطایکمیتهغیرمستقلممکناستب.پیشنهادهایتشویقیبهمدیریتمطابقبامنافعبلندمدتسهامدارانباشد

هایمشابهباشدوفشاربهکمیتهممکناستبهدلیلمقایسهشرکتباسایرشرکت.پاداشبهشدتتحتفشارمدیریتباشد
دتیاباهدفایجادمشوقبهمنظورانجاماقداماتیجهتافزایشقیمتسهامشرکتدرکوتاهمدتوکاهشمنافعبلندم

.سهامدارانباشد
ود،بایدتعیینباتوجهبهاینکهبخشیازتحلیلسرمایهگذارانبهکمیتهمربوطمیش:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشوند

:نمایندکهآیا
oترکیببستهپاداشپیشنهادیبهمدیرارشدمناسباست.
oکمیته،فلسفه،سیاستوروندهایپرداختپاداشرابهخوبیبرایسهامدارانتفسیروبیانمینماید.
oشابهپاداشهایاجراییبهسودآوریبلندمدتشرکتوافزایشارزشسهامدربلندمدتنسبتبهرقباوشرکتهایم

رکوتاهمدتسهامداراننیزبایدبررسینمایندکهآیاساختارهایمشوق،مدیریتراتشویقمینمایدتاد.مرتبطهستند
.ریسکهایاضافیبپذیرندکهباعثآسیببهکاراییبلندمدتشرکتشود

oاراییدرصورتیکهمشخصشود،عملکردمدیریتناشیازکالهبردارییادیگرفعالیتهاییبودهکهبهعملکردوک
.بلندمدتشرکتضربهزدهاست،بستههایپاداشمکانیسمشفافبرایبازپرداختاینپاداشهادارند

oهترینواعضایکمیتهپاداشوجبرانخدماتتمامیمؤلفههایبستهپرداختیبهمدیریتاجراییرادرکمینمایدوازب
.بدتریننتایجحاصلازآنآگاههستند

oکردهانداعضایکمیتهبهطورمنظمدرسالگذشتهدرجلساتشرکت.



oسهامدارانشرکتاطالعاتدقیقیدربارهپاداشپرداختیبهپنجمدیریتاجراییبرترشرکتطیسالگذشتهبرای
هافرادراهمچنینسرمایهگذارانمیبایستیاطالعاتمربوطبهمؤلفههایاصلیومقدارپرداختیب.فراهمساختهاست

ایازبرخیحوزههایقضاییشرکتهاراملزمبهافشایخالصه.کهتوسطشرکتافشاشدهاست،بررسینمایند
.اطالعاتدرموردپاداشمدیرانارشدوهیئتمدیرهمینماید

oقوانینوشرایطاعطاییبهمدیریتوکارکنانافشاشدهاستوآیااینقوانینمنطقیهستند.
oمایلبهشرکتتمایلبهانتشارسهامجدیدبرایبرطرفکردنالزاماتپاداشمبتنیبرسهاماستوآیاشرکتت

.انتشارسهامقابلبازخریددربازارآزاددارد
oیباشندشرکتوهیئتمدیرهملزمبهدریافتتأییدیهسهامدارانبرایهرطرحیمربوطبهپاداشمبتنیبرسهامم.

نجاریوبرنامههاییکهبرتعدادسهاممنتشرشدهومتعاقباباتغییردرسودهرسهمگزارششدهبرسودسهامدارا
.ارزشبازاراوراققرضهمنتشرشدهتوسطشرکتموثرباشد

oلفباآیاپاداشمخت.هیئتمدیرهابزارمختلفیازجملهاختیارسهامیاسهاممحدودبهعنوانپاداشدریافتمیکند
.منافعسهامدارانهمسواست

oبمشابهپاداشاجراییاغل.مدیراناجراییارشدکهباسایرشرکتهانیزدرارتباطهستند،عضواینکمیتههستند
عمیشوندآیااعضایاینکمیتهمستقیماًازتصمیماتمنتف.پاداشافرادباموقعیتیکساندرسایرشرکتهااست

مراجعه«هاستقاللهیئتمدیر»بهمبحث)درحالیکهممکناستتصمیماتاخذشدهبهنفعسهامدارانشرکتنباشد
(.نمایید

oفادهازیکراهاجتنابازچنینتعارضیاست.تعارضبالقوهمیانمنافعکمیتهحقوقودستمزدوشرکتوجوددارد
.مشاورانپاداشوجبرانخدماتمستقلاستکهبهکمیتهگزارشمیدهند



:اطالعاتمربوطبهکمیتهپاداشوجبرانخدماتراکجامیتوانیافت
الیانهخودشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداراسترالیاملزمبهافشایایناطالعاتدرگزارشس:استرالیا

اشندمیباشندودرصورتیکهاینگزارشهاباالزاماتبورسدرخصوصکمیتهپاداشوجبرانخدماتمنطبقنب
.شرکتمیبایستیتوضیحاتیدراینخصوصارائهنماید

انه،شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتورنتوملزمبهارائهایناطالعاتدرگزارشهایسالی:کانادا
لازاگرشرکتکمیتهپاداشوجبرانخدماتدارداعضایآنمتشک.اطالعاتمدیریتیابخشنامههایخودهستند

وضعشدهاستبرخالف2008دسامبر31قوانینجدیدیکهپساز.هیئتمدیرهغیراجراییومستقلمیباشند
شرکتهاراملزمبهافشایکلپاداشوجبران«افشایپاداشوجبرانخدماتوتحلیل»بخشدر SECقوانین

.خدماتمینماید
همچنینشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسانگلستانملزمبهارائهایناطالعاتدرگزارشسالیانهو:انگلستان

ولیتهایاینشرکتهامیبایستیمسئ.افشایدفعاتحضوراعضادرجلساتکمیتهپاداشوجبرانخدماتهستند
.مرتبطباکمیتهراافشانمایند

شرکتهایپذیرفتهشدهدربورسآمریکاملزمبهارائهایناطالعاتدرآگهیدعوتبهمجمع:ایاالتمتحده
اینگزارشهاشاملاسامیاعضایکمیته،خالصهاستراتژیهایپاداشوجبرانخدماتوسیاستهاو.میباشند

.رویهکمیتهمیباشند
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کمیتهانتخابات
مدیرهمستقل،سرمایهگذارانبایدبدانندکهآیاشرکتکمیتهانتخاباتبامسئولیتبهکارگیریاعضایهیئت

.دارد،
:هدفکمیتهانتخابات

:کمیتهانتخاباتمسئولیتمواردذیلرابرعهدهدارد
استخداماعضایجدیدهیئتمدیرهباتجربهومناسبکهدرراستاینیازهایکسبوکاریشرکتباشد؛
نهاارزیابیمنظمعملکرد،استقالل،مهارتهاوتخصصاعضایهیئتمدیرهبهمنظورتعییناینمسئلهکهآیاآ

نیازهایجاریوآتیشرکتوهیئتمدیرهرابرطرفمیسازند؛
ایجادسیاستورویهانتخابات؛
آمادگیبرایجانشینیمدیریتاجراییوهیئتمدیره؛

ههیئتمدیرهفهرستنامزدهایانتخاباتیاعالمشدهتوسطاینکمیتهتعیینمینمایدک:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
مینانمستقلماندنبرایاینکمیتهازاهمیتبسزاییبرخورداراستتااط.درنهایتبهنفعسهامدارانعملخواهدنمود

ملکرددهد،افرادیرابکارخواهدگرفتکهبتوانندبهنفعسهامدارانعملنمایندهمچنیناطمیناندهندکهارزیابیع
وانصالحیتاعضایهیئتمدیرهوتواناییخدمتبهعن»بهبخش.)اعضایهیئتمدیرهجاریمنصفانهومناسباست

(.مراجعهنمایید«نمایندهسهامدار
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تابتوانندسرمایهگذارانبایدگزارشهایچندسالاخیرشرکترامرورنمایند:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشوند
ایند،ارزیابیعملکرداینکمیتهرادربهکارگیریاعضایمناسببرایهیئتمدیرهکهبتوانندبهنفعسهامدارانعملنم

:آنهاهمچنینبایدمواردزیررابررسینمایند.کنند
معیارهایاعضایهیئتمدیرهجدید؛•
باعضایترکیب،پیشینهوتخصصاعضایهیئتمدیرهحالحاضرواینکهآیانامزدهایجدیددرجهتبهبودترکی•

.هیئتمدیرهحالحاضرمیباشند
یاستویااینکهکمیتهبهدنبالنامزدهایانتخاب.چگونهکمیتهپتانسیلاعضایهیئتمدیرهجدیدرادرمییابد•

.انتخاباعضایجدیدهیئتمدیرهتنهاباتکیهبرپیشنهادهایمدیریتانتخابمیشوند
سابقهحضوراعضایهیئتمدیرهدرجلساتمنظموویژه؛•
.شینیداردآیاشرکتدرشرایطپیشبینینشدهمانندناتوانیناگهانیمدیریتعاملیامدیریتمالی،برنامهجان•

.سرمایهگذارانبایداطالعاتارائهشدهتوسطشرکتپیرامونبرنامهجانشینیرابررسینمایند
ازجملهتعدادجلسات)گزارشکمیتهشاملتماممباحثمربوطبهعملیاتوتصمیماتسالگذشتهاست•

(.برگزارشده،حضوراعضایهیئتمدیره،سیاستهاوروندهایکمیته
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زکشورهاگزارشهایسالیانهشرکتهادربسیاریا:اطالعاتمربوطبهکمیتهانتخاباتدرکجایافتمیشود
اریازبعالوه،سایتهایبسی.شاملمباحثکلیاقداماتانجامگرفتهتوسطاینکمیتهطیسالگذشتهاست

وطبهمنشوردربرخیکشورهااطالعاتمرب.شرکتهایپذیرفتهشدهدربرگیرندهفعالیتهاواعضایکمیتهمیباشند
.کمیتهنیزارائهمیشود

اودرصورتگزارشهایسالیانهشرکتهایپذیرفتهشدهدربرخیکشورها،نظیراسترالیاوانگلستانملزمبهافش
.لزوم،ارائهدالیلعدمانطباقباقوانینکمیتهانتخاباتاست

تهگزارشحاکمیتشرکتیدرصورتوجود،اغلبشاملتوضیحروندانتخاباتشرکتووجودیاعدموجودکمی
.انتخاباتمعیناست

دربرخیحوزههایقضایینظیرایاالتمتحده،سرمایهگذارانبایدآگهیدعوتبهمجمعکهبهسهامدارانارائه
لساتنشانیازکاراینکمیتهپیدانمایندکهشاملاسمهرعضوکمیتهوتعدادجمیشودرابررسینمایندتا

.برگزارشدهاست
کمیتههایدیگرهیئتمدیره

ریتدرسرمایهگذارانبایدبدانندهیئتمدیرهکمیتهدیگریداردکهمسئولبررسیفعالیتهایمدی
شتحوزههایخاصینظیرادارهامورشرکت،ادغامواکتساب،مواردقانونی،مدیریتریسک،ایمنی،بهدا

.ومحیطزیستباشد
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:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
،پاداشوبهدلیلاینکهکمیتههایدیگرتوسطقوانینحاکمیتشرکتییادستورالعملهایبورسبهصورتحسابرسی

درنتیجه،.جبرانخدماتیاکمیتهانتخاباتپیشبینینمیشوند،احتماالًاعضایآنهابخشیازمدیریتاجراییمیباشند
.سطحاستقاللاعضایاینکمیتهمانندکمیتههایحسابرسی،پاداشوجبرانخدماتوانتخاباتنخواهدبود

کزوباتوجهبهاهدافکمیته،کمیتههایایجادشدهتوسطهیئتمدیرهمیتوانندبینشاضافینسبتبهاهداف،تمر
فویژهایبرایمثال،کمیتهاختصاصیایجادشدهبرایمدیریتریسکمیتواندتعاری.استراتژیهایشرکتفراهممیآورند

حرانهایمالیدرپیب.برایریسکمالیوعملیاتیپیشرویشرکتدرنظربگیردومیزانریسکبهینهراتعییننمایند
دهمیگیرندنقشپررنگییافتهومسئولیتهاییرابرعه(بخصوصدرمؤسساتمالی)جهانیاخیر،کمیتهمدیریتریسک

.است(برایمثال،کمیتههایحسابرسیوپاداشوجبرانخدمات)کهامروزهمهمترازسایرکمیتههایهیئتمدیره
زکمیتههایمدیریتریسکدرسراسرجهاندرحالحاضرمسئولبررسیریسکهایمالیماننداهرم،مشارکتوتمرک

.هستندکهشرکتدرمعرضآناست
موجوددرسرمایهگذارانبایدمیزانمدیریتریسکوتخصصاندازهگیریریسک:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشود

.کمیتهایکهمسئولیتمدیریتواندازهگیریمشخصاتریسکشرکترابرعهدهدارد،بدانند
همانندکمیتههایحسابرسیوپاداشوجبران:اطالعاتمربوطبهدیگرکمیتههایهیئتمدیرهراکجامیتوانیافت

خدمات،سرمایهگذارانمیبایستیچهارمحلاصلیرابرایبهدستآوردناطالعاتمربوطبهکمیتههابااهدافویژهرا
گزارشهایسالیانهبهسهامداران،گزارشسالیانهحاکمیتشرکتی،درصورتامکانسایتشرکتهای.)بررسینمایند

پذیرفتهشده،حوزههایقضایینظیرایاالتمتحدهوکانادا،آگهیدعوتبهمجمعبهسهامدارانوسایتشرکتهای
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ارتباطاتهیئتمدیرهباسهامداران
یرهراسرمایهگذارانبایدارتباطاتیراکههیئتمدیرهباسهامدارانداردوتواناییسهامدارانبرایمالقاتباهیئتمد

.ارزیابینمایند
داجازهامابای.هیئتمدیرهیکشرکتزمانیامنابعبرایپاسخگوییبهتمامسهامدارانراندارد:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

ذارانراصحبتبهسهامدارانیکهسهممهمیدرشرکتدارندیاسهامداراناصلیرابدهندتابتوانندنگرانیهایقانونیسرمایهگ
نوبهضررهیئتمدیرهنبایدوظیفهوفاداریخودبهتمامیسهامدارانراباعملکردنبهنفعاقلیتسهامدارا.بهخوبیبیاننمایند

شهدارشرکتوسهامدارانبهطورکلییاازطریقافشایاطالعاتبهگروهیازسهامداراندرحالیکهسایرینازآناطالعیندارند،خد
.هیئتمدیرهبایدباایجادراههایارتباطیباسهامداران،نگرانیهایقانونیآنهارادرکنماید.نمایند

گیرند؛بنابراینبیشترحوزههایقضاییقوانینرسمیبرایتعامالتهیئتمدیرهرادرنظرنمی:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشود
همچنین،بهدلیلکمبودزمانومنابع،احتماالً.تعامالتهیئتمدیرهوسهامدارانازبازاریبهبازاردیگرمتفاوتخواهدبود

بهاینکههمچنینباتوجه.هیئتمدیرهتنهامیتواندباسهامداراننهادیکهسهمقابلتوجهیدرشرکتدارندمالقاتداشتهباشند
ارنادرفناوریاطالعاتدردهههایگذشتهدردسترسقرارنداشتوجلساترودرروفیمابینهیئتمدیرهوسرمایهگذارانخردبسی

یفیمابینسهامدارانبایدوجودیکخطارتباط.بود،سهامدارانخردنمیتوانستندپیرامونمسائلخودباهیئتمدیرهصحبتکنند
.خودورئیسهیئتمدیرهیامدیرمستقلرابررسینمایند

درصورتیکهبرقراریارتباطباهیئتمدیرهامکانپذیرباشد،:اطالعاتمربوطبهارتباطاتهیئتمدیرهرادرکجامیتوانیافت
سرمایهگذاراننهادی.مستنداتمربوطبهحاکمیتشرکتیوسایتهامیتوانندراههاارتباطیسهامدارانباهیئتمدیرهرانشاندهند

.وتحلیلگراناحتماالًازطریقتماسباسرمایهگذارشرکت،منشییاروابطشخصیقبلیبااعضایهیئتمدیرهمالقاتمیکنند
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مدیریت
ند،اگرچههیئتمدیرهبامشورتمدیریتنسبتبهتنظیمخطمشیاستراتژیک،اخالقیومالیشرکتاقداممیک

صحیح،مدیریتنیزمسئولبرقراریارتباط.سرمایهگذاراندرنهایتبایدبهمدیریتجهتاجرایاینرونداعتمادنمایند
ژییامؤثروبهموقعبامدیران،سرمایهگذارانوعموممردمدربارهعملکردشرکت،وضعیتمالیوهرتغییریدراسترات

.اقداماتشرکتاست
اماممکن.دسرمایهگذارانباگزارشهاییکهمدیریتباتوجهبهعملکردوشرایطمالیشرکتگزارشمینماید،آشناهستن

منشور.انباشنداستبامنابعدیگراطالعاتیکهنسبتبهفرهنگشرکتیاحاکمیتشرکتیبینشیفراهممیسازند،آشن
تقیمت،اخالقی،قوانینمربوطبهحاکمیتشرکتی،سیاستهایپاداشوجبرانخدمات،بازخریدسهاموبرنامههایتثبی
ریتبردفاعازواگذاریشرکتورویکردارتباطباسهامداران،همگیبینشهایارزشمندیپیراموناینکهآیاتمرکزمدی

.افزایشارزشسهامداراناستفراهممیکنند
وراخالقیبهمنظورکمکبهدرکنقشمدیریتومسئولیتهایویدرمسائلحاکمیتشرکتی،دربخشبعددربارهمنش

.وفرهنگشرکت،همچنینجوانبمختلفشفافیتبحثخواهدشد
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منشوراخالقیمفهوم
چوبسرمایهگذارانبایدبدانندکهآیاشرکتمنشوراخالقیداردوآیااقداماتشرکتمتعهدبهیکچهار

.اخالقیمناسباست
کهمنشوراخالقییکشرکت،استانداردهاییرابرایرفتارحرفهایشرکتایجادمینماید:هدفازمنشوراخالقی

ندرزماناینمنشورچهارچوبیرفتاریبرایکارکنا.مبتنیبراصولاولیهایازجملهیکپارچگی،اعتمادوصداقتاست
درحقیقتاینمنشوربخشیاز.همچنینراهنماییبرایحلتعارضاتمنافعاست.انجامکارتعیینمینماید

تواندبهسیاستهایمدیریتریسکشرکترانشانمیدهدکهتمایلداردنمایندگانشرکتراازانجامکارهاییکهمی
.شرکت،محصوالتوسهامدارانآنآسیببرساند،برحذردارد

یمه،گزارششدهدریکشرکتاغلبمنجربهتحریمهایقانونی،جرنقضاخالقیات:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
یتازمنشورتبع.برکناریمدیریتوپوششرسانهایمنفیمیگرددکهمیتواندبرعملکردشرکتتأثیرمنفیگذارد

وجودچنینمنشوری.اخالقیمناسبشرکتنشاندهندهتعهدمدیریتبهراهاندازیوحفظشیوههایاخالقیاست
.شودممکناستعاملکاهشاقداماتغیرقانونی
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:دانندکهآیابهعنوانبخشیازارزیابیشرایطاخالقیشرکت،سرمایهگذارانبایدب:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشود
.هیئتمدیرهشرکتدسترسیجامعوبهموقعبهاطالعاتمرتبطباشرکترادارند•
ال،برایمث.آیاشرکتیکمنشوراخالقیداردوآیااینمنشورمانعازایجادمنافعبرایافرادداخلشرکتمیشوند•

قبلازمنشوراخالقیممکناستمانعازفروشسهامبهکسربهمدیریت،اعضایهیئتمدیرهودیگرافرادداخلشرکت
.عرضهعمومیاوراقشودتاسودافرادیکهاوراقرادرروزعرضهعمومیخریداریمیکنندکاهشنیابد

آیاشرکتمنشوراخالقیداردکهآنرابهصورتداخلیارتقامیدهدوکارکنانمیبایستیبرایرعایتآنآموزش•
.ببینند

.شرکتفردیرامسئولاموراخالقیمنصوبساختهاست•
نشرکتدارایمنشوریاخالقیاستکهبرخیافرادرادرسطوحمدیریتازرعایتآنمعافکردهاست،آیادالیلای•

.معافیتمشخصاست
آیاشرکتهیچیکازمفادمنشوراخالقیخودرااخیراًلغونمودهاست،چرا؟•
شرکتقوانینکشوررادرخصوصحاکمیتشرکتیکشوریویاالزاماتسازمانبورسواوراقبهاداریکهدرآن•

عایتمعموالًشرکتهابایدنحوهرعایتالزاماتقانونیودرصورتلزومدلیلعدمر.پذیرفتهشدهاست،رعایتمیکند
چنینهم.دربرخیموارد،عدمرعایتممکناستمنجربهجریمهیاتحریمهاییتوسطقوانینگردد.خودراافشانمایند

.هشوندممکناستشرکتهاباتحریمهایغیررسمینظیرتحریممحصوالتتوسطمشتریانیاگروههایسیاسیمواج
رایطانجامآیاعملیاتحسابرسیرویههایاخالقی،حاکمیتشرکتیوعملیاتشرکتبهصورتمنظموبهمنظوربهبودش•

.میشود
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ایمنشورشرکتهاییکهدار:اطالعاتمربوطبهمنشوراخالقیشرکتودیگرمسائلاخالقیراکجامیتوانیافت
راخالقیهستند،آنرارویسایتودرگزارشهایسالیانهدراختیارسهامدارانقرارمیدهندیادربرخیکشورهاآنراد

.گزارشهایسالیانهمربوطبهحاکمیتشرکتیقرارمیدهند
مناسبگزارشهایسالیانهشرکتهایپذیرفتهشدهدربرخیکشورهانظیراسترالیا،زمانوعلتعدمرعایتاستانداردهای

.حاکمیتشرکتیکهدرمنشوراخالقیذکرشدهاندرابیانمیکنند
.استسرمایهگذارانالزاماتمنشورحاکمیتشرکتیویاالزاماتادارهمبادالتمجازرابررسینمایدممکن

ازداراییهایشرکتاستفادهشخصی
آنهایادیگراعضایخانواده(مدیریتیاهیئتمدیره)سرمایهگذارانبایدبدانند،آیاشرکتبهافرادداخلی

.اجازهاستفادهازداراییهایشرکتبرایدالیلشخصیرامیدهد
هایسیاستهاییکهاستفادهازدارایی:دالیلمرورسیاستهایشرکتدراستفادهشخصیازداراییهایشرکت

مینانشرکتراتوسطافرادداخلیمحدودمیسازدبهافرادداخلیشرکتمربوطاستوتالشمیکندتابهسهامداراناط
ههایینیزچنینسیاستهاوروی.دهدمنابعبهبهترینومؤثرترینروشوباهدفافزایشبازدهیشرکتاستفادهمیشوند

تدرنتیجهبهدنبالحفظاستقاللاعضایهیئتمدیرهازطریقتالشبرایجلوگیریازتعارضمنافعیاستکهممکناس
.ازاستفادهاعضایشرکتیاخانوادهآنهاازداراییهایشرکتبهوجودآید
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ازداراییهای(مدیریت،اعضایهیئتمدیرهیاخانوادهآنها)زمانیکهافرادداخلشرکت:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
چنین.داردشرکتبرایمنافعشخصیاستفادهمینمایند،آنمنابعبرایسرمایهگذاریدرفعالیتهایدرآمدزاوتولیدیقرارن

.استفادهاینیزمنجربهایجادتعارضمنافعبرایاعضایهیئتمدیرهمیشود
،هنگاممرورسیاستهایشرکتدربارهاستفادهشخصیازداراییهایشرکت:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشود

:سرمایهگذارانبایدبدانندکهآیاشرکت
محدودداراییکمنشوراخالقییاسیاستهاییاستکهاستفادهشخصیازداراییهایشرکترابرایافرادداخلیشرکت•

.میسازد
.پولنقدیامنابعدیگریرابهافرادداخلشرکت،خانوادههایآنهایادیگراحزابمرتبطقرضدادهاست•
.اموالینظیرخانهیاهواپیمابرایاستفادهشخصیمدیریت،اعضایهیئتمدیرهیاخانوادههایآنهادارد•
ایداراییهانظیرمحلهایاقامت،وسایلنقلیهرادرقالبقرارداداجارهیااجارهبهشرطتملیکدراختیارمدیریت،اعض•

.هیئتمدیرهیاخانوادههایآنهاقراردادهاستوآیاچنینقراردادهایینسبتبهشرایطبازارمناسبهستند
راییسرمایهگذارانممکناستدادههایمربوطبهواممدیراناج:اطالعاتمربوطبهمعامالتداخلیراکجامیتوانیافت

میتدرگزارشسالیانهشرکت،گزارشحاک«معامالتبااشخاصوابسته»شرکت،هیئتمدیرهیاخانوادههایآنهارادربخش
راپیشازسرمایهگذاراننیزبایدامیدنامهشرکت.شرکتیسالیانه،آگهیدعوتبهمجمعبهسهامدارانیاسایتافشانمایند

بارهاینمستنداتبایدبهسرمایهگذاراناطالعاتیدر.عرضهعمومیاوراقدرخصوصمعامالتبااشخاصوابستهمرورنماید
.اجازهخریدسهامبهکسربهافرادداخلیشرکتپیشازعرضهباقیمتباالتر،دهد
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شفافیتشرکت

وجبرانخدماتمدیریتعاملپاداش

اسهامدارانبایدمقداروروشپرداختپاداشوجبرانخدماتبهمدیریتعاملراارزیابینمایندتابدانندآی

انگیزه(2متناسببامسئولیتهاوعملکردویمیباشد(1حقوقودستمزدپرداختیبهمدیریتعاملشرکت

.مناسبرافراهممیسازند

تافشایمقدار،روشومبنایمحاسبهپاداشوجبرانخدما:دالیلبازبینیافشایحقوقودستمزدمدیریتعامل

هبعالوه،اینافشابهسرمایهگذاراناجاز.مدیریتعامل،نحوهنظارتهیئتمدیرهبرداراییهایشرکتراروشنمیسازد

.میدهدتامعقولبودنپاداشوجبرانخدماتمدیریترابادرنظرگرفتنعملکردوبازدهشرکت،بررسینمایند
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هدفازپرداختحقوق،دستمزدوپاداشبهمدیرانبراساسسودبهدستآمدهمرتبطبا:مفاهیمیبرایسهامداران
شافزودهبرنامهمناسببایدطوریطراحیشودکهبرایمدیریتعاملشرکتمشوقیایجادنمایدتاارز.عملکردبهتراست

.مناسبیرابرایسهامدارانایجادکند
اشاضافییکبرنامهحقوقودستمزدناقصممکناستمدیریتعاملراتشویقکندتاازطریقکسبسودکوتاهمدت،پاد

سکپذیرییکبرنامهناقصممکناستری.دریافتنمایدویکاستراتژیمناسبومتمرکزبررشدبلندمدتاتخاذننماید
جاریرااینمسئلهممکناستمالکیتسهامداران.بیشازحد،توسعهبخشیاروندهایگسترشیصنعتراتشویقنماید

.کاهشدهد
داردواگرچهیکمدلمشخصوجودن.ودستمزداغلببهدوبخشحقوقپایهواشکالمختلفپاداشتقسیممیشودحقوق

تالشبرایبهبودروشهااست
«شاخصهایعملکرداصلی»برایمثال،)پاداشیکهعملکرداخیرشرکترادربرابرشاخصهایهدفمنعکسسازد(1

(مرتبطبااستراتژیشرکت
برایبررسیاینبرنامه.پاداشیبراساسبرنامهتشویقیبلندمدتکهازشاخصهایپیشرویموفقیتاستفادهمینماید(2

ابستهبهبهطورکلی،حقوقو.اینمسئلهکهمدیریتچگونهشرکترادرمسیررشدبلندمدتقرارمیدهد،طراحیشدهاست
.انجاممیشودعملکردنیستاماپاداشبراساسبرنامهتشویقیبلندمدت
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:بازبینیافشایپاداشوجبرانخدماتمدیریتعاملشرکت،سرمایهگذارانبایدمواردزیررابررسیکندهنگام
بررسیقواعدوشرایطبرنامهپاداشوجبرانخدماتمدیریتعاملشرکتهمراهبا:برنامهپاداشوجبرانخدمات

یاافزایشارزیابیخالصهتوافقاتبامدیریتعاملبهسرمایهگذارانکمکمیکندتابدانندکهاینبرنامهرشدبلندمدتو
دراینبررسیبایدمشخصگرددکهآیاکمیتهپاداشوجبرانخدمات،پاداش.کوتاهمدتدرارزشسهامایجادمیکند

ایدبراینهمچنینسرمایهگذارانب.مدیریتعاملراباکمکمشاورانویاتنهابااستفادهازمنابعداخلیتعییننمودهاست
رتپذیرفتهیابرمسئلهتمرکزداشتهباشندکهپاداشهایپیشنهادیبهمدیریتبراساسعملکردشرکتنسبتبهرقباصو

.اساسبرخیاستانداردهایدیگرتعیینشدهاست
املتحلیلحقوقودستمزدپرداختیجاریبهمدیرعاملدرسالهایاخیروعو.حقوقودستمزدمدیرعاملدرگذشته

هگذاریبستههایپاداشارائهشدهبهکارکناناصلیمیتواندبهسهامدارانکمکنمایدتابدانندکهآیاشرکتازسرمای
برایمثال،ترکیبحقوقو.انجامشدهدرمدیریتبازدهکافیداشتهاستوآیاپاداشهمسوبامنافعسهامداراناست

.دستمزدثابتومتغیرمیتواندریسکپذیریمدیریتشرکترانشاندهد
رخهدریکچ)سرمایهگذارانبایدبدانندکهحقوقودستمزد.حقوقودستمزدمتغیراستیامبتنیبرعملکرد

بهترین.ستباسودآوریبلندمدتوعملکردقیمتسهامشرکتنسبتبهرقباوشرکتهایمشابهمرتبطا(کسبوکارعادی
ودستمزدحقوق)روش،افشایاهدافیاستکههیئتمدیرهبرایتعیینپاداشوجبرانخدماتمبتنیبرپاداشبکارمیبرد

(.وپاداشبلندمدت
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:سؤالهایاصلیکهسهامدارانبایدبپرسندشاملمواردزیراست
د؟آیاعملکردشرکتنسبتبهشرکتهایمشابهبررسیشدهوآیااینهمکارانبهترینگروهبرایمقایسههستن•
آیااهدافشرکتبهاندازهکافیدرشرایطاقتصادیجاریتوسطمدیریتعاملبسطیافتهاند؟•
آیااهدافبهطورواضحبااستراتژیهایشرکتدرارتباطهستند؟•
آیاعملکردشرکتدریکچهارچوبزمانیمناسبودریکچرخهکسبوکارکاملبررسیمیشود؟•
آیادربررسیعملکرد،ریسکپذیریرادرنظرمیگیرند؟•
ازمانسرمایهگذارانبایدبدانندکهآیاکمیتهپاداشوجبرانخدماتازمشاورانخارجازس.استفادهازمشاورانبیرونی

ضباشندبرایتعیینپاداشوجبرانخدماتمدیریتعاملشرکتاستفادهمینماید،یابرمنابعداخلیکهممکناستمغر
.تکیهدارد

عاملشرکتبررسیقوانینایننوعازبرنامهپاداششاملکلسهامعرضهشدهبهمدیریت.قوانینپاداشمبتنیبرسهام
ودسرمایهگذارانبایدازاینکهچگونهاینبرنامهمیتواندبرسهاممنتشرشده،رقیقشدنس.ودیگرکارمنداناست

هسهامدارانسرمایهگذاراننیزبایدبدانندکهآیاشرکتبهدنبالتأییدی.سهامدارانوارزشسهامتأثیربگذارد،آگاهشوند
بهبرایمواردیکهممکناست«حقوقسهامداران»رجوعشودبهبخشبعدی)برایخلقیااصالحچنینبرنامههاییاست

(.رأیسهامداراننیازداشتهباشند
شودشاملپاداشبدوندرنظرگرفتناینمسئلهکهبهصورتنقدی،سهامیااختیارسهامپرداختمی.هزینهاختیارسهام

مللیاستانداردهایبینال.پرداختهاییدرازایخدماتدریافتیاستوبایدبهعنوانهزینهدرصورتسودوزیانظاهرشود
هعنوانگزارشگریمالیواصولپذیرفتهشدهحسابداریایاالتمتحدهشرکتهاراملزممیکنندتاهزینهاختیارسهامراب
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هامیکهاختیارس(قیمتتوافقی)سرمایهگذارانبایدازتالشهایشرکتبرایکاهشقیمتاعمال.قیمتگذاریاختیار
نندازبینتغییراتقیمتاعمالانگیزهایراکهاختیاراتاصلیسهامبرایمدیریتایجادمیک.قبالًاعطاشدهآگاهباشند

.میبردوسپسارتباطسودآوریبلندمدتوعملکردشرکتباپاداشمدیریتراکاهشمیدهد
رسهامسهامدارانبایدبدانندکهآیااختیارات،سهاممحدودودیگرپاداشهایمبتنیب.برنامهزمانبندیجایزهسهام

ستفوراًاعطامیگردندکهممکناستیکطرزفکرکوتاهمدتایجادنمایدیاطیچندینسالاعطاگرددکهممکنا
.همسوبامنافعمدیریتوسهامدارانباشد

نافعیبسیاریازشرکتهاچنینبرنامهایرابرایمدیریتعاملیکهم.برنامههایمکملبازنشستگیمدیرعامل
نبرنامههایسرمایهگذارانبایدجزئیاتای.بیشترازبرنامههایبازنشستگیعادیشرکتکسبکردهاند،فراهممیسازند

برنامههامکملرابدانندتابتوانندتعییننمایندکهچرامنابعشرکتبایددرطیدورهقراردادمدیریتعاملبهاین
.اختصاصدادهشود

نمنافعیسرمایهگذارانبایدمنافعغیرمالیاهداشدهبهمدیریتعاملوهزینهمنابعشرکتراکهپشتچنی:حقوقویژه
ذاخوریحقوقویژهشاملاتومبیل،استفادهشخصیازهواپیمایشرکت،سیستمهایامنیتی،اتاقغ.قراردارند،بدانند

.قانونیووامهاییبانرخبهرههایکم/مالیاتی/مدیریت،خدماتمشاورهمالی
مربوطبهسرمایهگذارانبایدبدانندکهآیااعضایمدیریتدارایسهامیبهغیرازسهام.مالکیتسهامازطریقمدیریت

.چنینداراییبایدهمسوبامنافعمدیریتعاملشرکتوسهامدارانباشد.اختیارسهاماعطاییهستند
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ابهسهامدارانبایدتوجهداشتهباشندکهآیاگروهشرکتهایهمصنعتومش.شرکتهایهمصنعتومشابهگروه
اسبدراینصورتسهامدارانبایدمن.مورداستفادهبهعنوانمعیاربرایعملکردشرکتتوسطشرکتاعالمشدهاست

الهاثابتهمچنینمسئلهمهمایناستکهآیاشرکتمشابهبهطورمتناسبدرطولس.بودناینگروهرابررسینمایند
اشد،اگرپاداشوجبرانخدماتگروهشرکتهایهمصنعتومشابهمناسبنبودهویامرتبدرحالتغییرب.بودهاست

.پرچمقرمزحقوقودستمزدباالمیرود
اندرمواردسرمایهگذاراننیازدارندتابدانندآیاشرکتمقرراتیبرایبازپرداختپولتوسطمدیر.قوانینبازپرداخت

.کامالًواضحکالهبرداریدارد

تهادربسیاریازحوزههایقضایی،شرک:اطالعاتمربوطبهحقوقودستمزدمدیریتعاملرادرکجامیتوانیافت
الغدربرخیموارد،افشایمب.اطالعاتمربوطبهحقوقودستمزدمدیریتعاملرادرگزارشهایسالیانهخودارائهمیکنند

دهایپرداختیبهمدیریتعاملبهصورتداوطلبانهانجاممیشود،اگرچهقانونگذارانحسابداریواوراقبهاداربهطورفزاین
.افشایچنینمسئلهایرااجبارینمودهاند

راندرایاالتمتحدهوکانادا،استراتژیحقوقودستمزدمدیریتعاملوگزارشهایحقوقودستمزدپرداختواقعیبهمدی
.اجراییاصلیدربیانیههایسالیانهبهسهامدارانافشامیشود

.سرمایهگذاراننیزممکناستبتوانندچنیناطالعاتیرادرسایتشرکتپیداکنند
برنامههایبازخریدوتثبیتقیمتسهام

سهامدارانبایددربارهاندازه،هدفوابزارهایتأمینمالیومدتزمانبرنامههایبازخریدسهاموتالشهای
.تثبیتقیمتسؤالنمایند
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برایخریدشرکتممکناستازبرنامهبازخریدسهام:دالیلبازبینیافشایبرنامههایبازخریدسهاموتثبیتقیمت
یقعرضهدربرنامهتثبیت،شرکتهایتأمینسرمایهازطر.سهامخودکهدربورسواوراقبهادارمعاملهمیشوداستفادهنماید

.عمومیسهامبهعنوانوسیلهایبرایکاهشنوساناتقیمتسهاماقدامبهخریدوفروشمینمایند
هامخریدسهامدربازارآزادمیتواندتأثیرمثبتیبرارزشسهامازطریقکاهشتعدادس:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

لیکعرضهبرنامهتثبیتقیمتممکناستنوساناتقیمترابهدنبا.موجودوافزایشارزشسهاممنتشرنشدهداشتهباشد
رادکاهشدهدوبهبازاراجازهدهدتاتعادلیبینخریداروفروشندهایجادنمایداماچنینبرنامههاییممکناستبرایاف

امکاهشداخلشرکتفرصتیرافراهمسازدتاباپیشبینیکاهشقیمت،سهامراباقیمتباالتریدربازارفروختهوهنگ
.قیمت،مجدداًسهامراخریدارینمایند
رمایهگذاربایدهنگامبازبینیبرنامههایبازخریدسهاموبرنامههایتثبیتقیمت،س:نکاتیکهبایددرنظرگرفتهشوند

:مواردزیررابداند
:سرمایهگذارانبایدبدانندکهآیاهیئتمدیرهتمایلیبهبازخریدسهامبهمنظوراهدافذیلدارد.انگیزهبرنامه

کاهشتعدادسهاممنتشرنشدهجهتافزایشارزشبلندمدت؛
تأمینمالیاختیارسهاممدیریتی؛

جلوگیریازتصاحبشرکتتوسطرقباویاواگذاریشرکتبهآنها؛
بهعنوانمثال،.باتوجهبهچشماندازسرمایهگذار،اینبرنامهممکناستارزشسهامراباالبردهویاآنراکاهشدهد

اناییسرمایهگذارانبادرآمدثابتممکناستاستفادهازوجوهنقد،برایبازخریدسهامرابهعنوانعاملیجهتتضعیفتو
سرمایهگذارانسهامممکناستچنیناقدامیرابهنفع.شرکتدربازپرداختبدهیهایمعوقهدرنظربگیرند

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.ارزشگذاریهایشاندرنظربگیرند



راقبدهیاینکهشرکتبرایبازخریدسهامازوجوهنقدحاصلازعملیاتاستفادهنمایدویااو.اندازهوبرنامهتأمینمالی
.منتشرکند،بهسرمایهگذارانکمکمیکندتاتأثیراینبرنامهرابرارزشسهامشرکتبسنجند

:بعالوه،سرمایهگذارانبایدمواردزیررابررسینمایند
پذیرفته،،سرمایهگذارانبایدقیمتهاییراکهبازخریدباآنصورتبخصوص.بهروزرسانیهایمنظمدرپیشرفتبرنامه

هایناطالعاتب.تعدادسهامخریداریشده،مقدارتجمعیسهامخریداریشدهومتوسطقیمتپرداختیرابررسینمایند
همچنینبایدایناطالعات.سرمایهگذارکمکمینمایدتااتمامبرنامهوچگونگیتأثیرآنبرارزشسهامراپیشبینینمایند

دودهوبهسرمایهگذارانکمکنمایدتابرنامهپیشروراهمانطورکهبرنامهریزیشدهاستیافرایانگیزهاصلیبرایمح
.هزینهتعییننماید

مایندکهآیاسرمایهگذارانبایدقبلازسرمایهگذاریدرعرضهعمومیاوراقتعیینن.بهتثبیتافشایفعالیتهایمربوط
دهوبهشرکتتمایلیبهاستفادهازچنینخدماتتثبیتیداردیاخیرومتعاقباًبهروزرسانیهایتعدادسهامخریداریش
هابهپایانفروشرفتهتحتاینبرنامه،متوسطقیمتپرداختیودریافتیرابررسیومشخصنمایندکهچهزمانیفعالیت

رگیرایناطالعاتنشانخواهددادکهآیاشرکتومشاورانشهمانگونهکهپیشنهاددادهبودندعملکردهاندیاد.میرسند
.فعالیتهایناخواستهشدهاند

انهشرکتگزارشهایموقتوسالی:اطالعاتمربوطبهبازخریدسهاموبرنامههایتثبیتقیمتراکجامیتوانیافت
یهمربوطچشماندازیکعرضهبایدشاملاطالعاتاول.دربیشترموارداطالعاتمربوطبهبرنامهبازخریدسهامراافشامیکند

.رافراهمسازدگزارشهایموقتوسالیانهبایداطالعاتنهاییدربارهفعالیتهایتثبیت.بهفعالیتهایتثبیتکنندهباشد
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ایلیبهاجرایسرمایهگذارانبایدبهچشماندازهایعرضهتوجهنمایندتابتوانندتعیینکنندکهآیادرزمانعرضه،شرکتتم

.خدماتتثبیتقیمتبههمراهصدوراوراققرضهدارد

هدراتحادیهاروپا،شرکتهاملزمبهافشایمواردمربوطب.ازمنافعویژهمیتوانبهافشایپسازتثبیتاشارهکرد

حدودقیمتیکه(3تاریخشروعبرنامهوپایانآن(2آیافعالیتهایتثبیتانجامشدهاند(1سوءاستفادهازبازارهستند

.افشاینهاییتوسطازناشرویامتعهدپذیرهنویسیصورتمیگیرد.چنینفعالیتهاییدرآنانجامشد

درحال.الزامیبهافشایپسازتثبیتندارد،اگرچهبهصورتضمنیبهآنتوجهمیکندEUمانند SECدرحالحاضر

ربازارهایدیگ.حاضر،نزدکبازارسازانراملزمبهمتفاوتنشاندادنسفارشیکهبرایاینمنظوردرنظرگرفتهاند،میکند

هایتثبیتبورس،متعهدانپذیرهنویسیراملزممیکنندتابهبازارنشاندهندکهبرخیسفارشهایخریدبهدلیلفعالیت

.میباشندواینسفارشهاراافشانمایند

.افشاهایپسازتثبیتدربسیاریازحوزههایقضاییدیگرتنهاتوسطشرکتوبورسصورتمیگیرد
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سهامدارانمدیریتارتباطاتبا
.ینمایندبایدسطحارتباطاتیکهمدیریتباسهامدارانداردوتواناییسهامداراندرگفتگوبامدیریتراارزیابسرمایهگذاران

سئلههمانطورکهدربخشارتباطاتسهامدارانباهیئتمدیرهبحثشد،سرمایهگذاراننیازمنددرکاینم:برایسرمایهگذارانمفاهیمی
تنیدننظراهستندکهمدیریتشرکتزمانیامنابعیبرایمالقاتباتمامیسهامدارانندارداماهمانندهیئتمدیره،مدیریتنیزبایدآمادهش

تنبایدمدیری.سهامدارانیباشدکهسهمقابلتوجهیدرشرکتدارندیامعرفسهامداراناصلیبراینگرانیهایسرمایهگذارقانونیهستند
.اطالعاتیرابهسهامدارانخاصارائهدهدکهبهسایرسهامداراندادهنشدهامامدیریتبایدآمادهشنیدننگرانیهایسهامدارانباشد

گذارانبیشترشرکتهایبزرگازقوانینارتباطاتسرمایهگذارداخلییاروابطحرفهایسرمایه:کهبایددرنظرگرفتهشودنکاتی
ندتابااینروشهاشایدبهترینراهبرایسهامدارانهست.برونسپاریبرایادارهروابطبینمدیریتوسهامدارانشخصیاستفادهمیکنند

اتسالیانهبهندرتروشمستقیمیبرایسهامدارانشخصیبهمنظوربرقراریارتباطبامدیریتخارجازجلس.مدیریتارتباطبرقرارنمایند
.وجوددارد

:برایایجادانواعروابطیکهآنهاازمدیریتمیخواهند،سهامدارانباید
رفتشرکتشرکتهاراتشویقنمایندتاروابطمعنیدارومتعددرادربارهاستراتژیودیدگاهبلندمدتازجملهگزارشهایمالیشفافکهپیش

.رابهسمتاهدافاستراتژیکرامنعکسسازند
.گنجایشبیانیههایمربوطبهاستراتژیبلندمدتشرکتدرتمامارتباطاتشرکتیراباالببرند

روشهایبیشترارتباطاتیکهمدیریتباسهامدارانداردناشیاز:کهمیتواندادههایمربوطبهارتباطاتمدیریتراپیداکردجایی
نفرانسیوتعیینشدهنظیرگزارشسالیانهشرکت،مجامععمومیسالیانه،درآمدمنتشرشدهدرمطبوعات،کنفرانساعالمسود،تماسهایک

.ارائههایکنفرانسیاست
هگذارشرکت،سرمایهگذاراننهادیوتحلیلگرانکهبامدیریتمالقاتدارندبیشترازسرمایهگذارانشخصیبهمدیریتازطریقروابطسرمای

.منشیشرکتیاروابطقبلیبااعضایمدیریتدستیابیدارند
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حقوقسهامدار
انحقوقدرمی.ارزشاوراقمالینهتنهاازطریقادعابردرآمدهایآتیشرکتبلکهازطریقحقوقمرتبطبااوراقتعیینمیشود

تصاحبانسهامعادی،حقانتخاباعضایهیئتمدیرهوحقرأیبرایموضوعاتیکهبرارزشداراییهایصاحبانسهاممؤثراس
دادحقوقدیگرشاملحقاستفادهازآرایتجمعییکسهمبراییکیاتع.مانند،ادغامواکتساببسیارحائزاهمیتاست

رکتمحدودیازنامزدهایهیئتمدیره،توانایینامزدکردنافرادبرایهیئتمدیرهیاحقپیشنهادتغییراتبرایعملیاتش
.میباشند

.تهمچنیناعمالاینحقوقهمیشهکارسادهاینیس.سهامدارانممکناستهمهحقوقمزبوررادرتمامیمواردنداشتهباشند
شدهبرایمثال،شرکتهاممکناستدربرخیازکشورها،حقرأیراتنهابهسهامدارانیاعطانمایندکهدرجلساتبرنامهریزی

ازخریدوفروشسهامشان(درازایاستفادهازحقرأی)شرکتهاممکناستعدهایازسهامدارانرا.مشخصیحاضرهستند
انهدربرخیموارد،اشخاصومؤسساتنمیتوانندبهصورتمحرم.برایمدتمشخصیقبلازمجمععادیسالیانهمنعنمایند

درموارددیگر،همچناناعضایخانوادهمؤسسیاسهامداراندولتیممکناستازاعمالنفوذنامتناسببرامور.رأیدهند
.شرکتازطریقمالکیتطبقهایخاصازسهامکهحقوقویژهرأیدهندگیدارند،استفادهنمایند

اتقوانینومقرر.سهامدارانممکناستقدرتبهبودشرایطدرمواردخاصراداشتهباشنداماچنینبهبودیجهانینیست
.محلینیزممکناستجبراننظارتییاقانونیفراهمنمایند
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ثابتیکچنینمسائلینهتنهابرایحقوقصاحبانسهامبلکهبرایسرمایهگذارانعالقهمندبهسرمایهگذاریهایبادرآمد
نمانندشرکتهاییکهحقوقویژهرأیگیریبهطبقهخاصیازسهاماعطامیکنندوسهامدارا.مزیتمحسوبمیگردد

رصتهایبهصورتتاریخیازتأمینمالیبدهیبیشترازتأمینمالیازطریقحقوقصاحبانسهامبرایسرمایهگذاریدرف
مالنکولچنیناستراتژیممکناستریسکمالیشرکتراافزایشدهدودرنهایتاحت.کسبوکارجدیداستفادهمیکنند

.راافزایشدهد
سرمایهگذارانبایدحقوقویژهمربوطبهاوراقمالیخودرابدانندواطالعاترادرتصمیماتسرمایهگذاریخودلحاظ

استانداردهایحقوق.انجاماینکارممکناستمانعازکاهشارزشهاوعملکردضعیفدرسرمایهگذاریشود.نمایند
.ندصاحبانسهامومحیطهایقانونیومقرراتیکهآنحقوقراپیریزیمینمایندازبازاریبهبازاردیگرمتفاوتهست

.بنابراین،سهامدارانبایداطالعاتمربوطبهحقوقخودرادرهربازاریبدانند
.درادامه،مبحثیوجودداردکهسرمایهگذارانبایددرارزیابیحقوقسهامداراندرشرکتهایمختلفدرنظربگیرند

رأیدادنسهامدار
دراینبخشجوانبرأیدادنسهامدارانراکه.شرکتهاقوانینمختلفیبرایادارهروشرأیدادنسهامداراندارند

از)ساختارمالکیتوحقرأی،حقرأیدادنبهصورتغیرحضوری:سرمایهگذارانبایدازآنآگاهباشند،مرورمینماییم
،رأیدادنمحرمانهوبرنامهریزیرأیدادن،رأیدادنتجمعی،رأیدادنبرایدیگرتغییراتشرکتو(طریقنماینده

.پیشنهادهایسهامداران
ساختارمالکیتوحقرأی

هامعادیسرمایهگذارانبایدبررسینمایندآیاساختارمالکیتشرکتتعیینمینمایدکهطبقاتمختلفس
.وجودداردکهحقرأیآنهاازارزشاقتصادیآنهامتفاوتاست



رهاستکهشرکتیکهیکرأیرابرایهرسهممنصوبمیکنداحتماالًداراییکهیئتمدی:دالیلبررسیساختارمالکیتشرکت
رفتهبهنفعتمامیسهامدارانعملمیکندواستانداردیکسهمویکرأیبهترینراهبرایادارهحرفهایامورمالیشرکتدرنظرگ

ود،برعکس،شرکتیباطبقاتمختلفسهامعادیکهدرآناکثریتیاتمامحقرأیبهیکطبقهازسهامداراندادهمیش.میشود
موالًمنافعمع.ممکناستشرایطیراایجادنمایدکهمدیریتوهیئتمدیرهبهطورنامناسببرمنافعسهامدارانمحبوبتمرکزمیکنند

یحقوقشرکتهاییباطبقاتدوگانهیاچندگانهسهاماغلبدارایجدای.سهامدارانباحقوقجریاننقدیوحقرأیبایدیکسانباشد
.هستند(سهامدارانخاصیاحقرأیبیشتر)وحقرأی(تمامیسهامداران)جریاننقدی

هصورتشرکتهاییباطبقاتدوگانهسهاممیتوانندخریدارانبالقوهشرکتراتشویقنمایدتاب:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
راازحقبعالوه،تحقیقاتنشانمیدهدکهشرکتهاییکهحقرأی.مستقیمباسهامدارانیمراودهداشتهباشندکهحقرأیویژهدارند

بتبهسهامعادیجدامیکنند،نس(باعنوانیکسهامدارکهسهممناسبیازدرآمدوارزشانباشتهدارایییکشرکتدارد)اقتصادی
کالتشرکتهاییکهاینحقوقراترکیبمیکنند،درجمعآوریسرمایهبهمنظورافزایشسرمایهشرکتوتوسعهمحصول،بامش

.بیشتریروبهرومیشوند
:دکهآیادرهنگامارزیابیساختارمالکیتیکشرکت،سرمایهگذارانبایددرنظربگیرن:مواردیکهبایددرنظرگرفتهشوند

.طبقاتمختلفیازسهامباحقوقمتفاوتوجوددارد•
.شرکتدراساسنامهوقوانینسازمانبهخوبیازحقوقومنافعسهامدارانیکهحقرأیکمتریدارنددفاعمینماید•
میماتشرکتاخیراًتوسطیکشرکتدولتییادولتبهصورتخصوصیدرآمدهاستوآیافروشندهدولتیمیتواندبرخیتص•

عیخوددراینصورتدولتویافروشندهدولتیمیتواند،مانعازرسیدنسهامدارانبهحقوقواق.مدیریتوهیئتمدیرهراردنماید
.شود
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فحقرأیویژهاعطاییبهطبقاتخاصیازسهامدارانتواناییشرکترادرافزایشسرمایهبرایسرمایهگذاریهایآتیتضعی•
أمینمالیطبقاتباحقرأیکمترممکناستبرایسرمایهگذارانجذابنباشدکهاینامرمیتواندبهتواناییشرکتدرت.مینماید

.جهترشدآتیبااستفادهازافزایشسرمایهواهرمبدهیآسیببرساند
استدربرخیحوزههایقضاییوشرکتها،سرمایهگذارانممکن:اطالعاتمربوطبهطبقاتسهامشرکترادرکجامیتوانیافت

هامعادیسایتشرکتنیزاحتماالًتفاوتبینس.اطالعاتیدرموردطبقاتمختلفسهامدرآگهیدعوتبهمجمعسهامدارانپیداکنند
هیهایراتوصیفمیکندوممکناستلینکهایزیادیازاساسنامهسازمان،گزارشهایمالیسالیانهومیاندورهای،دستورالعملهاوآگ

.دعوتبهمجمعفراهمکند
استدستورالعملهایمربوطبهعرضههایاولیهویامعامالتثانویهسهامعادیمعموالًشاملمباحثیدربارهطبقاتمتفاوتسهامعادی

.واینکهآیاهرشخصیاگروهسرمایهگذاریقدرتکافیداردتابارأیدادنبرخیتصمیماتمدیریتیاهیئتمدیرهراردکند
.یادداشتهایتوضیحیدرصورتهایمالیخصوصاًدرگزارشسالیانه،وجودطبقاتمختلفسهامعادیراآشکارمیکند

رأیدادننماینده
ازامکانسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاسهامدارانشرکتمیتوانندقبلازجلساتبرنامهریزیشدهوصرفنظر

.حضورآنهادرجلسات،رأیدهند
ندربرخیحوزههایقضایی،ممکناست،رأیداد.اولینحقهرسهامداری،حقرأیاست:دالیلارزیابیقوانینرأیگیریشرکت

اازبرایسهامدارانکارسختیباشدچراکهشرکتتنهااجازهرأیدادندرمجامعسالیانهرابهآنهادادهورأیگیریالکترونیکیوی
.نمایندهصورتنمیگیرد
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بباسختکردنشرایطرأیدادنسهامدارانعادی،یکشرکتتواناییسهامدارانبرایانتخا:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
ردهد،اعضایهیئتمدیرهرامحدودمیکند،درغیراینصورتآنهانظراتشاندربارهبرنامههاییکهمیتواندروندشرکتراتغیی

.بیانمیکنند
بایددرنظردربررسیاینکهیکشرکتاجازهرأیدادننمایندهراداردیاخیر،سرمایهگذاران:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

:بگیرندکهشرکت
.آیاتواناییسهامداراندراستفادهازحقرأیبهصورتحضوریدرمجامعسالیانه،محدودیتیدارد

رارآیاشرکتزمانمجمعسالیانهخودراباسایرشرکتهایمنطقههماهنگمیکندتاهمگیدریکروزودرمکانهایمختلفق
دربرخیمناطقکهرأیگیریباحضورسهامدارصورتمیپذیرد،برگزاریمجامعبهصورتهمزمانازاعمالحقرأی.بگیرند

هراجهتدرپاکستان،بهمنظوراجتنابازبرگزاریمجامعسالیانههمزمان،شرکتهابایدتاریخجلس.سهامدارانجلوگیریمینماید
.تائیدبهسازمانبورسواوراقبهاداراعالمنمایند

آیارأیدادننمایندهسهامداربابرگهرأیگیری،رأیدادنالکترونیکییامکانیزمرأیدادنازراهدورمجازاست؟
اشیازآیاشرکتاجازهداردطبققوانینحاکمیتملیسهامراضبطنمایدوبدینوسیلهمانعاستفادهسرمایهگذارانازحقرأین
ساتسهامیشوندکهامیدوارندطییکدورهمشخصقبلازمجمعسالیانهمعاملهنمایندوازاینطریقبهیکشرکتویامؤس

.مالیمختلفاجازهاستفادهدهد
ازارها،دربرخیب.آیاشرکتزمانکافیبهسهامدارانمیدهدتانمایندهخودرامشخصنمایندودرمجمعسالیانهبادقترأیدهند

سهامدارانتنهاچندروزیاچندهفتهبرایانجامتصمیماترأیدادنوقتدارندکهاینموضوعبرایسرمایهگذارانخارجیکار
.سختیاستچراکهممکناستقادربهرأیدادنبههمانسرعتیسرمایهگذارانبازارمحلینباشند
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اسنامهسرمایهگذارانمیتوانندبهاس:اطالعاتمربوطبهقوانینرأیدادنازطریقنمایندهرادرکجامیتوانیافت
تشرکتیراسرمایهگذارانمیتوانندبیانیهحاکمی.سازمانودستورالعملهانگاهیانداختهتامکانیزمهایاخذرأیراببینند

.برایاینموضوعبررسینمایند
درایاالتمتحدهوکانادا،آگهیدعوتبهمجمعمکانیزمهاییراتوضیحمیدهدکهازطریقآنهاسهامدارانمیتوانند

کاناداهمچنین،قوانینشرکتهایدولتیدرایاالتمتحدهوقانوناوراققرضهاستانیدر.بهوسیلهنمایندهخودرأیدهند
اسنامهدراس)درنهایت،سرمایهگذارانمیتوانندازطریقیکشرکت.مسائلمربوطبهنمایندهسهامدارراتنظیممینماید

.قوانینمربوطبهاخذرأیازطریقنمایندهسهامداررابررسینمایند(الحاقی
رأیگیریمحرمانهوطبقهبندیآرا

.سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهسهامدارانقادربهرأیگیریبهصورتمحرمانههستندیاخیر
هامدارانس:دالیلیبرایتعییناینمسئلهکهآیاسهامدارانقادربهرأیگیریبهصورتمحرمانههستندیاخیر

احتماالًرأیمیدهندواینکارراباوجدانانجاممیدهندوایندرصورتیاستکهآنهامطمئنباشندکهاعضای
.هیئتمدیرهومدیریتازرأیآنهاباخبرنمیشوند

ندومحرمانهبودنرأیگیریاطمینانمیدهدکهتمامرأیهابهطوریکسانشمردهمیشو:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
دنمایندتااعضایهیئتمدیرهومدیریتنمیتواننددررأیاشخاصومؤسساتیکهبرخالفمیلآنهامیباشندتغییریایجا

.زمانیکهرأیهابهصورترسمیثبتشوند
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دهند،دربررسیاینمسئلهکهسهامدارانمیتوانندبهصورتناشناسرأی:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشوند
:سرمایهگذارانبایددرنظربگیرندکهآیا

.شرکتازشخصثالثبرایطبقهبندیآرایسهامداراناستفادهمینمایدیاخیر•
.شرکتیاشخصثالث،سوابقرأیگیریرانگهداریمیکنندیاخیر•
ازاخذفوراًیایکیادوروزپس)شرکتازاعالمبهموقعنتایجآرایاخذشدهدرمجمعسالیانهاستفادهمینمایدیاخیر•

(.رأی
.طبقهبندیآرایاخذشدهتوسطشرکتیانمایندهآن،موضوعحسابرسیبرایاطمینانازدقتاستیاخیر•
شقبلیبهبخ)سهامدارانتنهازمانیمجازبهرأیدادنهستندکهدرجلسهبرنامهریزیشدهشرکتحضوریابندیاخیر•

(.برایبحثدراینموردرجوعنمایید«رأیگیریرأیدادننماینده»
رایسرمایهگذارانبایدبهدستورالعملهایااساسنامهب:اطالعاتمربوطبهحقرأیمحرمانهراکجامیتوانیافت

.تعیینفرآیندشمارشویاطبقهبندیآرایسهامدارانرجوعنمایند
حقرأیتجمعی

یدهندسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاسهامداراناجازهدارندبهیکیاتعدادمحدودیازداوطلبینرأ
(.کهحقرأیتجمعیاست)

حشدنتواناییاستفادهازرأیتجمعی،سهامدارانراقادرمیسازدتابهروشیاحتمالمطر:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
.منافعشاندرهیئتمدیرهراافزایشدهد
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آیاشرکتیکگروهدرارزیابیچگونگیادارهرأیگیریتجمعیتوسطشرکت،سرمایهگذارانبایددرنظربگیرندکه:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
یبهنفعهاسهامداراقلیتنظیرخانوادهمؤسسکهممکناستقادربهاستفادهازرأیتجمعیبرایانتخاباعضایهیئتمدیرهباشندکهمعرفمنافعویژ

.سهامداراندیگراست
ممیکننداساسنامهودستورالعملهااغلباطالعاتیرافراه:اطالعاتمربوطبهاینمسئلهکهشرکتاجازهرأیگیریتجمعیراکجامیتوانیافت

ایدآنرادفترچهراهنماییکهیکشرکتپذیرفتهشدهب.کهنشانمیدهدچگونهیکشرکتحقوقوحققانونگذاریعمومیسهامداررادرنظرمیگیرد
.باقواعدمحلیپرنمایدمعموالًشرایطیراتوصیفمیکندکهتحتآنهاسهامدارانمیتوانندازحقرأیگیریخوداستفادهنمایند

مراجعهنمایند،دراینفرمشرکتهایپذیرفتهشدهدرکمیسیونبورسواوراقبهادارA-8درایاالتمتحده،سرمایهگذاراننیزممکناستبهفرم
.میبایستیحقوقسهامدارانعادیشرکترامشخصنمایند

رأیگیریبرایسایرتغییراتدرشرکت
ینسهامدارانسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیاحقتأییدویاردتغییراتبرایساختارشرکتوسیاستهاییکهممکناستروابطب

.وشرکتراتغییردهدهستندیاخیر
کیتوحقوقتغییراتساختارشرکتبایدتواناییتأثیربرارزش،درصدمال:دالیلیبرایدرنظرگرفتندادههایسهامداراندرتغییراتشرکتی

مختلفازمیانمسائلیکهسهامدارانبایدمرورنمایندتواناییسهامداراندراثرگذاریبرتغییراتجوانب.مرتبطبااوراقبهادارشرکتراداشتهباشد
:شرکتاست

oاساسنامه
oدستورالعملها
oساختارحاکمیتشرکتی
oحقرأیگیریومکانیزمها
oاستراتژیقرصسمی
oتغییردرقواعدنظارتی
o(بادرنظرگرفتنانتخاباتهیئتمدیرهیامدیرانپیشنهادی)اعضایهیئتمدیره



برای.بگذاردبرخیتغییراتدردستورالعملهایااساسنامهمیتواندبرمنافعسهامدارانشرکتتأثیر:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
.سازدمثال،معرفییااصالحسازوکارهایضدتصاحبممکناستتصاحبشرکتیاخریدآنرابرایخریدارانبالقوهبسیارگران

مدیریتبهطورمشابه،فراهمکردنتعدادزیادیاختیارسهامبرای.بدینوسیلهانکارسهامدارانکل،ارزشبازارسهامراافزایشمیدهد
تیارسهامدارانبایدهمچنینبررسیکنندکهآیااعطایاخ.وکارمندانممکناستبدونتأییدسهامداران،ارزشسهامراکاهشدهد

.تأکیدبسیارزیادیبراهدافکوتاهمدتبدونتوجهبهریسکبلندمدتدارد
مایندکهآیادرمرورمسائلیکهنیازبهتأییدسهامداردارند،سرمایهگذارانبایدتعیینن:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

:سهامداران
تبررسیسرمایهگذاراننیزممکناس.فرصتیبرایرأیگیریدرموردفروشکلشرکتیابخشیازآنبهشخصثالثیرادارند•

درصدیابیشترافزایشیاکاهش10نمایندکهآیاسهامدارانحقرأیدربارهتملکوواگذاریدارندتابتواننددرآمدسالیانهراتا
.دهند

پاداشوجبران»رجوعشودبهبخش)دارایحقرأیدرموردجوانبخاصپاداشوجبرانخدماتمدیرعاملهستندیاخیر•
(.«شفافیتشرکت»دربخش«خدماتمدیرعامل

.حقرأیبرعلیهمدیراندارندیاخیر•
اخیرحقتأییداقدامضدتصاحبرادارندیاخیروآیاچنیناقداماتیمنوطبهمروردورهایونگهداریتوسطسهامداراناستی•

.«سایرحقوقسهامداران»دربخش«حمایتازتصاحبشرکت»بهبخش)
امهودیگرتواناییبررسیدورهایورأیگیریمجدددرموردقوانینیکهنیازمنداکثریتآرابهمنظوراصالحدستورالعملها،اساسن•

هروسازد،ممکنبااینکهالزاماتحداکثرآراممکناستتغییراتناخواستهرابامشکلروب.اسنادحاکمیتشرکتیمیباشندرادارند
یراتیاساسیچنینقوانینیمیتواندمنجربهایجادتغی.استبرایچنینهدفیدرسایهتکاملشرکتمورداستفادهقرارنگیرند
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:تواناییرأیدادنبرایتغییراتعناصرشرکتدارند•
اساسنامه
دستورالعملها
ساختارحاکمیتشرکتی
حقرأیگیریومکانیزمها؛
.مایندممکناستازمالکیتتعدادمحدودسهامبرایارائهرأیجهتمنافعویژهایکهمرتبطباعملیاتشرکتنیستاستفادهن•

هامداراناینگونهاقداماتمیتواندمنجربهسختگیریهیئتمدیرهدرارائهپیشنهادهایمرتبطباعملیاتشرکتتوسطسایرس
.گردد

:سرمایهگذاراننیزبایدبررسینمایندکهدرچهشرایطیسهامدارانبرمواردزیررأیدهند
برنامههای»بهبخش)برنامههایبازخریدسهام،خصوصاًاگرهدفآنهاپیداکردنپاداشوجبرانخدماتمبتنیبرسهاماست•

(.«تثبیتقیمتوبازخریدسهام
اصالحات،شرایطیالغومنشورهایشرکتودستورالعملها؛•
.انتشارسهامسرمایهایجدیدازجملهسهامعادیوابزارهاییکهتبدیلبهسهامعادیمیشوند•

اردشرکتدراغلبمو:اطالعاتمربوطبهتغییراتخاصشرکتکهنیازمندتأییدصاحبانسهاماسترادرکجامیتوانیافت
.اطالعاتیرادربارهموضوعاتیکهنیازمندرأیدرمجمعسالیانهیامجمعویژهسهامداراناست،بهسهامدارانمیدهد

ایناسناد.دشرکتمعموالًاطالعاتیپیرامونمسائلیکهمطابقبادستورالعملهاواساسنامهنیازمندتائیدسهامداراناستفراهممیکن
.نیزاطالعاتیدرمورداینکهمدیریتوهیئتمدیرهمیتوانندهرجایخالیرابدونتأییدسهامدارانپرنمایند،فراهممیسازد
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نامزدهایهیئتمدیرهحمایتشوندهتوسطسهامداران
درسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهدرچهشرایطیسهامدارانمجازبهارائهمعرفیافرادبرایعضویت

.هیئتمدیرهیاثبتنامزدهایشاندربرگهرأیخودمیباشند
نامزدکردنتوانایی:دالیلیبرایتعییناینکهآیاسهامدارانمیتوانندنامزدهایهیئتمدیرهراپیشنهادنمایند

لزمانیکههیئتمدیرهومدیرعاملدرح.یکیادوشخصبهعنوانهیئتمدیرهمیتواندمانعازکاهشارزشسهامگردد
ینانازمشکالتجاریشکستبخوردوعملکردمالیشرکترابهبودبخشد،سهامدارانممکناستازاینقدرتبرایاطم

.اینکهحداقلیکنامزدمستقلدرکمیتهنامزدانهیئتمدیرهباشد،استفادهنمایند
بایدتواناییاگرسرمایهگذارانحقتعییننامزدبرایعضویتدرهیئتمدیرهداشتهباشند،:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

.بیاننگرانیهایسهامدارانرانیزداشتهباشند
تدردرارزیابیاینمسئلهکهآیاسهامدارانمیتوانندبرایافرادیراعضوی:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

:هیئتمدیرهپیشنهاددهند،سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکه
لدرچهشرایطیسهامدارانحقرأیمعرفیعضوهیئتمدیرهدارند؛بهعنوانمثالزمانیکههیئتمدیرهحقابتکارعم

.سهامدارانرانادیدهبگیرد
هایکرأیدربرخیشرکتها،خصوصاًدرایاالتمتحدهوکانادا،تن.شرکتچگونهانتخاباتهیئتمدیرهرامدیریتمینماید

هامداراندرمواردیکهنامزدهاتوسطس.براینامزدیکهدررقابتشرکتنکردهکافیاستتادرهیئتمدیرهانتخابشود
.واردرقابتمیشوند،انواعقوانینبرایتعیینبرندگانمورداستفادهقرارمیگیرد
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عآگهیمجم:اطالعاتمربوطبهتواناییسهامدارانبرایمعرفیعضوهیئتمدیرهراکجامیتوانیافت
عاتهمچنین،اساسنامهودستورالعملهااطال.ساالنهاطالعاتمربوطبهانتخاباعضایهیئتمدیرهرافراهممیکند

درایاالتمتحده،سرمایهگذارانممکناستبهگزارشسالیانه.مربوطبهحقوقسهامدارانرادرراارائهمیکند
.شرکترجوعکنند

مصوباتحمایتشدهتوسطسهامداران
رسیسرمایهگذارانبایدتعییننمایدکهدرچهشرایطیسهامدارانممکناستپیشنهادهاییبرایبر

.مجمعسالیانهشرکتارائهدهند
نیازدارندسرمایهگذاران:دالیلیبرایاینکهآیاسهامدارانمیتوانندقوانینجدیدبهشرکتپیشنهاددهند

چهکاریعملکردمالیشرکتشکستبخورند،بداننددرصورتیکههیئتمدیرهومدیریتدرحلمشکالتوبهبود
ژهقادرهمچنینسرمایهگذارانبایدبدانندکدامیکازمؤسساتخارجییااشخاصبامنافعوی.میتوانندانجامدهند

اهشارزشسهامتواناییپیشنهاددادننیازمندتغییراتیاستکهبتواندازک.بهنفوذدرفعالیتهایشرکتمیباشند
.جلوگیرینماید

یحقپیشنهادقوانینجدیدبرایبررسیدرمجمعسالیانهشرکتراهیبرا:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
سهامدارانجهتارسالپیامیاستبااینمضمونکهآنهاباروشهیئتمدیرهومدیریترادرادارهیکیاچند

یرهومدیریتاگراینپیشنهادتعدادیرأیدریافتنماید،اینمسئلهمیتواندهیئتمد.موضوعشرکتموافقنیستند
راتوجیهرابرایایجادتغییراتتحتفشارقراردهدیااگرآنهاازانجاماینکارسربازبزنند،بایدوضعیتموجودخود

.نمایند
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ادتغییراتدربهمنظوربررسیاینکهآیاسهامدارانحقدادنپیشنهادهاییبرایایج:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
:شرکتدارند،سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکه

شنهادهایآیاشرکتنیازمندحداکثرآرا،دوسومیادربرخیازمواقعاکثریتقریببهاتفاقآرابرایتصویبیکیازپی
مدیرهویااینشرکتممکناستنیازمنداکثریتآرابرایتصویبقوانینجدیدیباشدکهتوسطهیئت.سهامداراناست

.مدیریتموردحمایتواقعشدهاست
رادآیاقوانینجدیدپیشنهادیتوسطسهامدارانمنافعبلندمدتیبرایآنهافراهممیکندویامنافعکمیبرایاف

.پیشنهاددهندهدارد
جمعدرحوزهقضاییوجودنداردکهمطابقباآنسهامدارانملزمبهاعالنپیشنهادهایخودقبلازم«قانوناعالنی»هیچ

رفتنبااغلباوقاتزماناعالنبایدبازماننامزدیمدیرانباشدوچنیناعالنیملزمبهتماسگ.سالیانهشرکتباشند
.سهامدارانبهمنظوراعالنپیشنهادهاییبهپیشنهادهاییبهشرکتماههاقبلازمجمعسالیانهاست

:اطالعاتمربوطبهقدرتسهامدارانجهتارائهپیشنهادقوانینجدیدبهشرکترادرکجامیتوانیافت
وسطاساسنامهیکشرکتودستورالعملهااغلباطالعاتیدربارهاینکهچگونهیکشرکتپیشنهادهایحمایتشدهت

درایاالتمتحده،سهامدارانممکناستبهگزارشسالیانهجهتکسب.سهامدارانرادرنظرمیگیرد،فراهممیسازد
.اطالعازچگونگیارائهپیشنهادقوانینجدیدمراجعهنمایند

پیشنهادهایمشورتییاالزامآورسهامداران
هسهامدارانسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکههیئتمدیرهومدیریتنیازمنداجرایپیشنهادهاییهستندک

.تأییدکردهاند
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نداجرایتازمانیکهشرکتنیازم:دالیلیبرایتعییناینمسئلهکهپیشنهادهایسهامدارانالزامآوراستیاخیر
.دهبگیرندقوانینیباشدکهسهامدارانتأییدکردهاند،هیئتمدیرهومدیریتممکناستنگرانیهایدیگرسهامدارانرانادی

انالزاماتیکههیئتمدیرهومدیریتراجهتاجرایقوانینتأییدشدهتوسطسهامدار:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران
.هدتحتفشارقرارمیدهد،میتواندمدیریتوهیئتمدیرهرابرایتصمیمگیریبهجایسهامداراننیزتحتفشارقرارد

یهگذارانبایدوقتیقوانینمربوطبهقوانینپیشنهادیسهامدارانمرورمیشود،سرما:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
:تعییننمایندکهآیا

.شرکتپیشنهادهایتأییدشدهتوسطسهامدارانرادرگذشتهاجرانمودهیانادیدهگرفتهاست
.شرکتبراساسدستورالعملهایااساسنامهنیازمنداکثریتآرابرایتأییدتغییراتاستیاخیر

قرارسازمانهایتنظیممقرراتملیشرکتهارابرایعملکردنبراساسقوانینتأییدشدهتوسطسهامدارانتحتفشار
.دادهاندیاخیر

اساسنامهو:اطالعاتمربوطبهاجرایپیشنهادهایحمایتشدهتوسطسهامدارانرادرکجامیتوانیافت
در.هنددستورالعملهامعموالًاطالعاتیرادربارهاینکهقوانینپیشنهادشدهتوسطسهامدارانالزامآوراستیاخیرارائهمید

نظیمسرمایهگذاراننیزممکناستبهسازمانت.صورتلزوماکثریتآرایموردنیازجهتالزامبهاجراراتعیینمیکنند
ایقوانینمقرراتدرحوزهقضاییرجوعکنندکهدفترمرکزیشرکتتعیینمیکندکهآیاسازمانمذکورقدمهاییبرایاجر

.پیشنهادیتوسطسهامدارانبرمیداردیاخیر
سایرحقوقسهامداران

گرمسائلیکهدراینبخشموردبحثقرارگرفتشاملحقوققانونیسهامداران،حمایتازتصاحبواقداماتسهامداراندی
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حقوققانونیسهامدار
یکهدرآنسرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیامنشورحاکمیتشرکتیودیگرمصوباتقانونیحوزهقضای

مدفترمرکزیشرکتواقعشدهاستبهسهامداراناجازهمیدهدکهاقدامقانونیانجامدهندیابهدنبالاقدا
.قانونیبرایحمایتواجرایحقوقمالکیتآنهاباشندیاخیر
هامداردرمؤسساتیکهشرکتازشناختکاملحقوقس:دالیلیبرایتعیینراهحلهایقانونیموجودبرایسهامداران

.نندسربازمیزند،سهامدارانممکناستمجبورشوندبهدادگاههایاقانونگذارملیبرایاجرایحقوقمالکیتشانرجوعک
وطبهاقداماتهنگامبررسیقوانینمربوطبهحاکمیتشرکتیمحلیومصوباتمرب:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

:قانونی،سرمایهگذارانبایدتعییننمایندکهآیا
ااعضایمصوباتقانونیمحلیبهسهامداراناجازهمیدهداقداماتقانونیفرعیانجامدهندتااقداماتقانونیعلیهمدیریتی

.هیئتمدیرهبهجایشرکتبهاجرادرآورندواگراینکارانجامشود،چهشرایطیبایدبرایآنهافراهمشود
یاقانونگذاردرحوزهقضاییکهدفترمرکزیشرکتدرآنواقعاست،اقداماتیدرموارددیگرجهتاجرایحقوقسهامداران

.جلوگیریازردحقوقآنهاانجامدادهاست
اجرایسهامدارانچهبهصورتشخصییابهعنوانیکگروهاجازهدارنداقدامقانونیانجامدهندیابدنبالاقدامقانونیبرای

.جرائممربوطبهکالهبرداریعلیهمدیریتیاهیئتمدیرهباشند
بازارقانونگذاردر:اطالعاتمربوطبهقوانینباقانونگذاریجانشینیبرایسهامدارانرادرکجامیتوانیافت

محلیکهدفترمرکزیشرکتدرآنواقعاستممکناستاطالعاتمربوطبهراهحلهایموجودبرایسهامدارانرادرقالب
.انواعروشهایقانونیوموضوعاتقانونگذاریفراهمسازد
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حمایتازخریدشرکت
نندکهسهامدارانبایدبهدقتساختارحمایتازخریدشرکتکهپیشنهادشدهراارزیابینمایندوبررسیک
.چگونهاینمسئلهمیتواندبرارزشسهامدربازارعادیدرشرایطمزایدهخریدشرکتتأثیربگذارد

وصچنینافشاگریهاییبایداطالعاتیرادرخص:دالیلیبرایافشاگریهایمرتبطباحمایتازخریدشرکت
ایشرایطیکهحمایتازخریدشرکتمیتواندبرایمواجهشدنبامزایدهغیرمنصفانهمورداستفادهقرارگیرد،بر

مثالحمایتازخریدشرکتشاملچترنجاتطالیی،سهاممتقابل،محدودیتحقرأی،قرص.سهامدارانارائهدهد
.سمیوتهدیدبهخریدسهاماست
ه،حمایتازباتحمیلیکنهاداکتسابشدهبهمعاملهمستقیمبامدیریتوهیئتمدیر:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

مخالفتبا.خریدشرکتممکناستپتانسیلموفقیتخریدارراکاهشدهدحتیدرشرایطیکهبهنفعسهامدارانباشد
هامخریدارانشرکتنیزممکناستسرمایهگذارانرامجبورسازدتابهدلیلشرایطوموانعیکهایجادنمودهاند،س

.شرکترادرمعامالتعادیبهکسربفروشند
:درزمانبررسیاقداماتضدخریدشرکت،سرمایهگذارانباید:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود

هرشرکتی.سؤالنمایندکهآیاشرکتنیازمنددریافتتأییدسهامدارانبرایچنیناقداماتیپیشازاجرااستیاخیر•
ریابنددربرخیموارد،سرمایهگذارانممکناستد.احتماالًاقداماتضدخریدرابهطورمتفاوتیساختاربندیمینماید

گراندی.کههیئتمدیرهمجازبهاجراییکاقدامضدخریدباتوجهبهتأییدسهامداراندریکدورهزمانیمیباشند
؛ممکناستنیازبهتأییدسهامداراننداشتهباشند

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



مایتازسؤالنمایندکهآیاشرکتهیچپیشنهادرسمیدرخصوصخریدطیدوسالگذشتهدریافتکردهاستیاخیروآیاح•
خریدشرکتمورداستفادهقرارگرفتهاستیاخیر؛

فجهتامکاناینکههیئتمدیرهومدیریتازپولنقدشرکتوخطوطاعتباریموجودبرایپرداختبهپیشنهاددهندهغیرمنص•
اتبهطورکلی،سهامدارانبایدبرایممانعتازاینگونهاقدام.ممانعتازخریدارشرکتاستفادهمینمایندرادرنظربگیرد

ارهاگرشرکتباچنینپرداختهاییموافقتکند،سهامدارانبایدهرگونهاطالعاتعمومیدرب.هیئتمدیرهگامهاییبردارند
.شرایطپرداختهایتهدیدبهخریدسهامرابررسینمایند

میکنندکهبایددرنظربگیرندکهآیادربرخیمواردمسائلتغییراتتحتنظارتاحتماالًمنافعیکدولتمحلییاملیراطلب•
تماالًدرچنینمواردی،سرمایهگذاراح.ممکناستفروشندهبرایتغییرقواعدکسبیاادغامپیشنهادیتحتفشارقراردهند

دستورالعملهایدولتیویژهایرابرایبخشنامههاییکهچنیندفاعیدرکمینمایداگرچهسرمایهگذارانممکناستاین
اشرایطشاخصرادربارهشباهتچنیناقداماتیازطریقبررسیاقداماتگذشتهدولتکهمربوطبهشرکتیادیگرشرکتهاب

.مشابهاسترادرکنمایند
.تمیشوددرنظربگیرندکهآیاقواعدتغییرتحتنظارتمنجربهمزایایپایانخدمتودیگرپرداختهایبهمدیراجراییشرک•
رمزایدهدرکنمایندکهآیاشرکتدرگیرهرآرایشسهاممتقابلبادیگرشرکتهاییاستکهمیخواهندبهعنواندفاعدربراب•

.خریدشرکتغیرعادالنهازشخصثالثناخواستهعملکنندیاخیر
اساسنامهاحتماالًدرجاییاستکهمیتواندادههای:جاییکهمیتواندادههایمربوطبهقواعدخریدشرکتراپیداکرد

أییدقواعدضدخریدشرکتاخیراًممکناستیاممکننیستنیازبهت.مربوطبهدفاعهایخریدشرکتموجودرادرآنجایافت
.درهرمورد،شرکتممکناستدادههاییرابرایسهامدارانشدرخصوصاصالحیاتدفاعموجودفراهمسازد.سهامدارداشتهباشد
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اقداماتدیگرسهامداران
تکهسرمایهگذارانبایدبدانند،اقداماتدیگرسهامدارانازجملهمسائلمربوطبهحاکمیتشرکتیاس

یترابایدبهاندازهبازدهیموردتوجهقرارگیرندهمانطورکهآنهااقداماتمربوطبههیئتمدیرهیامدیر
.درنظرمیگیرند

رزیادیایناقداماتممکناستتأثی:دالیلیبرایبررسیافشایاطالعاتمربوطبهاقداماتدیگرسهامداران
بدارایسرمایهگذارانفعالیاگروههایسرمایهگذارباتعدادقابلتوجهسهام،اغل.برارزشسهامشرکتداشتهباشد

.ندقدرتتأثیرگذاریبرتصمیماتشرکتوبرخیاوقاتجایگزینیاعضایهیئتمدیرهوحتیمدیریتهست
اایجادسهامدارانبایدبهاقداماتسهامدارانبزرگشرکتتوجهداشتهباشندتابدانندآیااقداماتآنهادرتطابقب

.ارزشبلندمدتبرایسایرسهامداراناستیاخیر
سرمایهگذارانممکناستشاهدرقیقشدنسهامیااصراریکسهامداربرای:مفاهیمیبرایسرمایهگذاران

سرمایهگذارانتغییراتیباشدکهآنهاموافقنیستندامابهنفعشرکتاست،یاممکناستایدههاییدربارهاستراتژی
.سایرشرکتهابهدستآورند

درهنگاممرورفعالیتهایدیگرسهامداران،سرمایهگذارانبایدانگیزهایکه:مسائلیکهبایددرنظرگرفتهشود
آیاانگیزههاکوتاهمدتهستندیاتمایلبهافزایشایجادارزشدربلندمدت.باعثایناقداماتشدهاسترادرککنند

دارند؟
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A
اجتناب از 

فاجعه

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

یمشخصاینمزیتزمان.تنوعپرتفویبهسرمایهگذارانکمکمینمایدتاازپیامدهایسرمایهگذاریفاجعهباراجتنابنمایند
.میشودکهافرادازنتیجهسرمایهگذاریمتنوعنشدهخودآگاهشوند

بااینحال،میتواننتایج.معموالًنمیتوانمشخصکردکهافرادچگونهسرمایهگذاریهایشخصیخودراانجاممیدهند
زمانیکه.ایاالتمتحده،مشاهدهنمود(k)401هایسهامطرحبازنشستگیشخصیتصمیماتسرمایهگذاریرادرپرتفوی

رمایهگذاریهایسهامبازنشستگیرابررسیمینماییم،متوجهمیشویمکهبرخیازسرمایهگذارانحقیقیتصمیماتسپرتفوی
.بهینهایاتخاذمیکنند

عیتاتخاذیکموق.میالدی،شرکتانرونیکیازتحسینبرانگیزترینشرکتهادرایاالتمتحدهبهشمارمیآمد90دردهه
راداشتدرحالیکهبازدهیشاخص2000تاسپتامبر1990درصددرسالاز27سرمایهگذاریدرسهامانرونبازدهیبیشتراز

500S&P درصدبود13درمانمدتزمانمشابه.
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A
اجتناب از 

فاجعه

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

اینبرنامهبهکارمنداناجازهدادتا.شرکتکردند(k)401طیاینزمان،هزارانکارمندشرکتانروندربرنامهبازنشستگی

انشرکتانرونباکارکن.نگهداریکنند(مالیاتانتقالی)مقداریازدرآمدخودرادرحسابهاییباویژگیتعویقپرداختمالیات

50بهانرونفروشسهاممشارکتیتازمانیکهکارکنان.همکارینمودواینمشارکتراباسرمایهگذاریدرسهامانرونانجامداد

میلیارددالر2مربوطبهکارکنانارزشیبیشتراز(k)401،حسابهایبازنشستگی2001درژانویهسال.سالبرسندراممنوعنمود

اگرچهانرونفروشسهاممشارکتیخودراممنوعساخت،اما.آندرسهامانرونبود(درصد62)میلیارددالر1/3داشتندکه

اینموضوعنشاندادکارمندان.میلیارددالرسهامآمریکاشاملاینمحدودیتمیشد1/3میلیوندالرآمریکاازکل150کمتراز

.شرکتحتیسهامیراکهقادربهفروشآنبودندرادرداراییهانگهداریمینمودند

سالسنازشرکتانرونبازنشستهشدوتمامهزینههایبازنشستگیاشاز67یکیازکارکنان،هادیروجربروسبودکهبا

یهسالبینژانو.برخالفبیشترداستانها،اینماجراپایانخوشینداشت.میلیوندالربودرانگهداشت2سهامانرونکهبرابربا

.دالرآمریکابهازایهرسهمبهصفرسقوطکرد90،قیمتسهامانرونازحدود2002و2001
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A
اجتناب از 

فاجعه

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

یبروسکارکنانوبازنشستگانیکهتمامیابخشیازدرآمدهایخودرادرسهامانرونسرمایهگذاریکردهبودنددقیقاًمثلآقا
ادرونیکتمامتخممرغهایتر»درسسختیکهکارکنانانرونازاینتجربهآموختنداینبودکه.دچارورشکستگیمالیشدند

زدکارکنانوبیشتردستم.متأسفانه،کارکنانشرکتانرونتمامتخممرغهایشانرادرونیکسبدگذاشتهبودند.«سبدنگذار
وقفبنابراین،هرگونهپریشانیمالیدراینشرکتمنجربهت:داراییهایمالیآنهابهنوساناتسهامانرونبستگیداشت

رکتبنابراین،شکستانرونبرایکارمنداناینش.فعالیتهایآن،اخراجهزارانکارمندوبیارزششدنسهاماینشرکتشد
.یکفاجعهبهحسابآمد

یدرشکلدیگریازحقوقبازنشستگ.کارمندانانرونتنهاقربانیانسرمایهگذاریبیشازحددرسهامیکشرکتنبودند
بسیاریازشرکتهابهصورتبرنامهمشارکتیتعریفمیشودکهدرآنکارفرمامشارکتهاینقدیدورهایبرایصندوق

در.جاممیدهدبازنشستگیمدیریتشدهتوسطکارکنانبهجایتضمیندریافتیکحقوقبازنشستگیدرزمانبازنشستگیان
،کارکنانهمگیبیشترADCبرنامههایبازنشستگیمشارکتیتعریفشدهدرآونزکورنینگ،نورترنتلکام،کورنینگومخابرات

کهدرآنقیمتسهام(2001تادسامبر2000مارچ)درصدازداراییهایشانرابرایمدتیدرسهامشرکتنگهداریکردند25از
هماهنگشدهبا(k)401خبرخوبدراینداستانایناستکهمشارکتکارکناندربرنامههای.درصدسقوطکرد90تقریباً

.بهطورقابلتوجهیداراییهایسهاممربوطبهکارفرمایانراکاهشدادهاست2001کارفرماازسال
وردپرتفویراهیبرایسرمایهگذاراناستتاریسکمرتبطباثروتخودرابدونکاهشقابلمالحظهنرخبازدهیمرویکرد

.انتظار،کاهشدهند



B
کاهش ریسک منظر پرتفوی 

برای سرمایه 
گذاری

زدهموردسهامبهطورکلیباپرتفویهایعالوهبراجتنابازفاجعهبالقوهمرتبطباسرمایهگذاریبیشازحددریکاوراقبهادار،
ددرفرضکنیدشمامیخواهی:اینمثالسادهرادرنظربگیرید(.روشانحرافمعیار)انتظاررابانوسانکمتریارائهمیدهند

.شرکتشروعمینمایید5سرمایهگذارینماییدوبراینمونهبا(HKSE)شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارهنگکنگ
.دیدهمیشوند3درشکل Q2 2008تاQ2 2004شرکتاز5بازدههایانباشتهبرای

تعدادزیادیترکیبریسکوبازده.ورقهبهاداردرسالآیندهسرمایهگذارینمایید5فرضکنیدکهمیخواهیددریکیازاین
انتخابخوبیLi & Fungاگرشماباورداشتهباشیدکهآیندهگذشتهراتکرارمیکند،پس.سهامانتخابیوجوددارد5برای

رابهبهعبارتدیگر،بیشترینبازده.بهترینترکیبریسکوبازدهراداشتهاستLi & Fungبرایچهارسالگذشته،.خواهدبود
ریسکوبنابراین،اگردلیلیبرتکرارگذشتهدرآیندهوجودنداشتهباشد،انتخابسهامو.ازایهرمقدارازریسکداشتهاست
شویموقتیبهصورتتصادفییکورقهبهادارراهرسهماهانتخابمینماییم،متوجهمی.بازدهمرتبطباآنتصادفیخواهدبود

درصداستکهدرحالحاضربهترتیب،بازدهموردانتظار24/9درصدومیانگینانحرافمعیارسالیانه15/1میانگینبازدهسالیانه
.وانحرافمعیارخواهندبود



B
کاهش ریسک منظر پرتفوی 

برای سرمایه 
گذاری

سهاممزبوروباوزنیکسان5همچنینمیتوانیدیکپرتفویمتشکلاز
.دهیدوهمانمقداردالررابرایسهماهسرمایهگذارینماییدتشکیل
سهماههپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسان،همانمیانگینبازدههایبازده
15/1گزارشدادهشدهاست،میانگینبازدهپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسان،4همانطورکهدرشکل.یکازسهاماستهر

تباهمانگونهکهانتظارمیرفت،بازدهپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسانبرابراس.درصداست17/9درصدوانحرافمعیارآن
سدزیرابااینحال،اینمقداریکسان،برایانحرافمعیاردرستبهنظرنمیر.بازدهسهامیکهبهصورتتصادفیانتخابشدهاند

پیشرفته،نشاندربیشترمطالعات.انحرافمعیارپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسانبرابربامتوسطانحرافاتمعیارسهامنیست
نحرافمعیاردادهشدهاستچگونهانحرافمعیارچنینپرتفویبهدلیلوجودهمبستگیوتعامالتمیانسهام،کمترازمیانگینا

.بازدههایسهاماست
نحرافمعیارازآنجاییکهمیانگینبازدهسهامبابازدهپرتفوییکساناست،یکروشسادهاندازهگیریتنوع،استفادهازنسبتا
این.هاندبازدهیمربوطبهپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسانبهانحرافمعیارسهامیاستکهبهصورتتصادفیانتخابشد

سانتقریباًبرابردراینمورد،انحرافمعیارپرتفویتشکیلشدهباوزنیک.نیزمینامند(متنوعسازی)نسبترانسبتتنوعبخشی
عیارهرنسبتتنوعبخشییاانحرافمعیارپرتفویبهانحرافم.درصدازاوراقبهادارانتخابشدهبهصورتتصادفیاست71با

رکتهاحتیاگرش.سهم،منافعکاهشریسکازطریقساختنیکپرتفویسادهباوزنیکسانمیانسهامرااندازهگیریمیکند
برایمثال،)تأثیربزرگتریازتشکیلپرتفوی.ازیکصنعتنیزانتخابشدهبودند،کاهشریسکقابلتوجهیراشاهدبودیم

.رازمانیمیتوانستیمببینیمکهشرکتهاازصنایعکامالًمتفاوتانتخابشوند(نسبتتنوعکمتر



C
ترکیبات مهم 
ریسک و بازده

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

مجموعهدراینبخش،ترکیباتدیگریاز.دربخشقبلییکپرتفویباوزنیکسانتشکیلوباتکتکسهاممقایسهشد
رتفویبااگرپ(.بازده-ریسک)یکسانیسهامرابررسیوروابطنوساناتبازدهپرتفویوبازدهموردانتظاررامشاهدهمینماییم

هایرتفوی،مجموعهازپ(بااستفادهازاطالعاتتاریخیبهعنوانانتظاراتآتی)بهترینترکیبریسکوبازدهراانتخابنماییم
.ارائهشدهاست5سهامراایجادمینماییمکهدرشکل



C
ترکیبات مهم 
ریسک و بازده

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

نشانمیدهدکهترکیبپرتفویحائزاهمیت5عالوهبراینکهروشتشکیلپرتفویمتنوعمنجربهکاهشریسکمیشود،شکل

درصدوانحراف15/1درپنجسهم،دارایبازدهموردانتظار(درصددرهرسهم20)برایمثال،یکپرتفویباوزنیکسان.است

درصددر52درصددرکاتایپسفیک،3درصددرصنعتیوعهیوئن،25همچنین،یکپرتفویباوزن.درصداست17/9معیار

15/6درصدوانحرافمعیار15/1درصددرلیوفانگوصفردرصددرکوزکوپسفیک،بازدهیموردانتظار20هاچیسانوامپوآ،

سکآنبااینپرتفویدرمقایسهباپرتفویباوزنیکسان،ترکیبریسکوبازدهبهتریداردزیراسطحری.درصدخواهدداشت

.همانبازدهی،کمتراست



D

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

الزاما کاهش 
محافظت نیست

تنمیکنند،دلیلاصلیکاهشریسکبااستفادهازتشکیلپرتفویایناستکهترکیباوراقبهاداریکهباهمبهیکسمتحرک
.یرودگاهیاوقاتارزشطبقهایازداراییهازمانیکهارزشدیگرطبقاتداراییپایینمیآید،باالم.ایجادتنوعبخشیمینماید

دکهبهاینحقیقتکهاینامرمنجربهجبرانکاهشارزشدیگرطبقاتداراییشود،منافعحاصلازتنوعبخشیراایجادمینمای
ویبااینحال،یکمسئلهمهمایناستکهالگویهمبستگیبازدههایاوراقبهاداردرپرتف.پرتفوینسبتدادهشدهاست

برایمیتوانازاطالعاتتاریخیمربوطبهبازدهشاخصهایجهانی.میتوانددررفتارنامناسبسرمایهگذارتغییرایجادنماید
.نشاندادنتأثیرتغییرالگوهایهمبستگیاستفادهنمود

سالگذشتهرابررسیمینماییم،متوجهخواهیمشد،منافعناشیازتنوعبهدلیل15وقتیبازدهشاخصهایجهانیسهامدر
بازدههایانباشتهمجموعهپنجشاخصجهانیرابرایدو7و6شکل.تغییردرالگویهمبستگیمتقابلبازدههاکاهشیافتهاست

همانطورکهدر)2000تافصلسومسال1993مقایسهاولیندورهزمانی،ازفصلچهارمسال.دورهزمانیمتفاوتنشانمیدهد
(دیدهمیشود7همانطورکهدرشکل)2009تافصلاولسال2006وآخریندورهزمانیازفصلاولسال(دیدهمیشود6شکل
.ددرشکلهانشاندادهشدهاستکهشاخصهایسهاممزبوربایکدیگردرحرکتندوباگذشتزمانافزایشیافتهان.است
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D

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

الزاما کاهش 
محافظت نیست



منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

الزاما کاهش 
محافظت نیست

.میانگینبازدهسالیانهوانحرافمعیاربازدهایندورهزمانیرانشانمیدهد8شکل

Global Index

Q4 1993-Q3 2000 Q1 2006-Q1 2009 Q4 2007-Q1 2009

Mean

Stand. 

Dev. Mean

Stand. 

Dev. Mean

Stand. 

Dev.

S&P 500 20.5% 13.9% -6.3% 21.1% -40.6% 23.6%

MSCI EAFE US$ 10.9 14.2 -3.5 29.4 -48.0 35.9

Hang Seng 20.4 35.0 5.1 34.2 -53.8 34.0

Nikkei 500 3.3 18.0 -13.8 27.6 -48.0 30.0

MSCI AC EAFE + EM US$ 7.6 13.2 -4.9 30.9 -52.0 37.5

Randomly selected index 12.6% 18.9% -4.7% 28.6% -48.5% 32.2%

Equally weighted portfolio 12.6% 14.2% -4.7% 27.4% -48.5% 32.0%

Diversification ratio 75.1% 95.8% 99.4%

بازده های شاخص های سهام جهانی8شکل 



D

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

الزاما کاهش 
محافظت نیست

48/5دردورهزمانیدوم،میانگینبازدهبرایپرتفویتشکیلشدهباوزنیکسانبااحتسابسودنقدیسهامبرابربامنفی

،9شکل.بهغیرازکاهشریسکمربوطبهبازدهبازاریباعملکردنامناسب،منافعتنوعبخشیپرتفویبسیارکمبودند.درصدبود

لذابهنظرمیرسد؛با.همهشاخصهاکاهشیافتند.بازدهیتجمعیهریکازشاخصهادرطولایندورهزمانینشانمیدهد

وجوداینکهمتنوعسازیپرتفوی،ریسکراکاهشمیدهد،لزوماًسطحیکسانیازکاهشریسکرازمانیکهبازاربهشدتدچار

کهدفعاتزیادیدرجهانرخداده)درحقیقتزمانیکهاقتصادیابازارهادچارشکستمیشوند.آشفتگیاست،فراهمنمیکند

نشاندادهشدهاست،بیاثرشدنمتنوعسازیدر2008همانطورکهدرپایانسال.،متنوعسازییکامیدواهیاست(است

.جهانسرایتنمودهاست



D

منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

الزاما کاهش 
محافظت نیست



E
منظر پرتفوی 
برای سرمایه 

گذاری

ظهور تئوری 
پرتفوی مدرن

آنبرایبااینکهمفهوممتنوعسازیبرایمدتزمانطوالنیموردتوجهبودهاست،امانظریهاصلیکهبرپایهاینمفهوموکاربرد
ویوباانتشارمقالههریمارکویتزدرخصوصانتخابپرتفوی،اینمقالهاساسنظریهپرتف1952سرمایهگذارانبودهدرسال
بهاداریکهنتیجهاصلینظریهپرتفویمدرندرموردکلپرتفوینیستبلکهبرارتباطتکتکاوراق.مدرنرافراهمکردهاست

،جان(1964)عالوهبرمنافعمتنوعسازیپرتفویبرایسرمایهگذاران،کارویلیامشارپ.دریکپرتفویقراردارند،متمرکزاست
ایبر.)نقشپرتفویسهامدرتعیینصرفریسکمناسببرایهرداراییرانیزنشانمیدهد(1961)وجکترینور(1965)لینتر

یبازاربراساستئور(.مثال،بازدهبیشترازبازدهبدونریسکموردانتظارافرادیاستکهداراییباریسکبیشتریدارند
.دهاستسرمایه،ریسکقیمتگذاریشدهیکورقهبهادارتحتتأثیرقرارگرفتنآندرپرتفوییاستکهبهخوبیمتنوعش
مکناستتنهاتحقیقاتاخیرنشاندادریسکداراییبایددرارتباطباریسکسیستماتیکیاریسکغیرقابلمتنوعسازیکهم

تکهدرایندیدگاهبهریسکاساسمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایاس.ریسکمؤثربرقیمتداراییباشداندازهگیریشود
نبااینکهنظریهپرتفویمدرنمحدودیتهاییدارد،اماشواهدنشاندادهدرای.ادامهدربارهآنبیشترتوضیحدادهخواهدشد

.تئوریهمچناندانشبرایمدیرانپرتفویهمچناناهمیتبسیاریدارد



سرمایه گذاران حقیقی
متقاضیان 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاران حقوقی

ازهایتحصیلیاهدافکوتاهمدتمیتواندشاملتأمیننی.سرمایهگذارانحقیقیانگیزههایمتفاوتیبرایسرمایهگذاریوتشکیلپرتفویدارند
ذاریبرایسرمایهگ)اهدافمربوطبهبازنشستگی.یاشروعیککسبوکارباشد(اتومبیلیامسکن)فرزندان،پساندازبرایخریدهایعمده

یخصوصیبسیاریازکارکنانشرکتها.بخشعمدهبرنامهسرمایهگذاریاشخاصحقیقیبهحسابمیآید(تأمیندرآمددرزمانبازنشستگی
بازنشستگیاستاینبرنامهیکطرح.ودولتیازطریقشرکتدرطرحبازنشستگیباسهممشارکتازپیشتعیینشدهسرمایهگذاریمینمایند

درایاالتمتحده،برنامهبازنشستگی(k)401کهدرآندرصدمشارکتهریکازطرفینکارفرماوکارگرازپیشتعیینشدهاستمانندطرح
نبازنشستگیافرادبخشیازدستمزدخودراحینکاربهعنوانپساندازدورا.بهصورتگروهیدرانگلستانوبرنامههایبازنشستگیدراسترالیا

ایناستکهکارکنانریسکسرمایهگذاریDCنکتهاصلیدربرنامه.کنارمیگذارندیابخشیازداراییهایخودرابهوراثخودانتقالمیدهند
.ندهدهداررامیپذیرندومسئولیتاینموضوعکهمنابعکافیبرایتأمیننیازهایآتیخودرادراینبرنامهسرمایهگذاریمینمایندرابرع
متسهامرابرخیافراددرسهامرشدیسرمایهگذاریمینمایدوبنابراینبهدنبالداراییهستندکهپتانسیلایجادسودحاصلازافزایشقی

مایهگذاریدرافرادینظیربازنشستگانممکناستنیازبهکسبدرآمدازطریقداراییهایخودداشتهباشندویاممکناستسر.داشتهباشد
ری،داشتننیازهایسرمایهگذاریاشخاصبهشرایطمالی،موفقیتهایکا.اوراقبادرآمدثابتویاسهامباپرداختسودنقدیراانتخابنمایند

یشازآنهاممکناستمسائلیازقبیلایجادجریاناتنقدیدرآمدیویاخریدبیمههایمناسبپ.محلاقامتشخصیوغیرهبستگیدارد
.انجامسرمایهگذاریهایبلندمدترانیزمدنظرقراردهند



سرمایه گذاران حقیقی
متقاضیان 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاران حقوقی

شبهعنوانمثالاشخاصحقوقیکهدربرنامههایبازنشستگیباسهممشارکتازپی.انواعمختلفیازسرمایهگذارانحقوقیوجوددارد
ذارانسرمایهگ.تعیینشدهشرکتکردهاند،شرکتهایسرمایهگذاری،مؤسساتخیریه،بانکها،شرکتهایبیمهوصندوقدرآمدملیاست

اندازهونرخرشدطبقاتکلیدیرادرمیانکشورهایعضوسازمانهمکاریو10شکل.حقوقی،بازیگراناصلیدربازارهایسرمایههستند
زنشستگیصندوقهایسرمایهگذاریبزرگترینگروهدرمیانشرکتهایبیمهوبا.توسعهاقتصادیدرکشورهایتوسعهیافتهرانشانمیدهد

.بهطورقابلمالحظهایمتفاوتاست OECDاهمیتنسبیاینصندوقهادرمیانکشورهای.میباشند



موقوفهو
موسسات
خیریه

شرکتهای
بیمه

سرمایه گذاران 
حقوقی

یبرنامهبازنشستگ
بامنافعتعیین

شده

بانکها

شرکتهای
سرمایهگذاری

صندوق
درآمدملی



یبرنامهبازنشستگ
بامنافعتعیین

شده
غمبالپرداختبرایراالزاماتیکارفرمایکتعیینشده،منافعبابازنشستگیبرنامهدر

زیرامیشودتعیینپیشازآتیمنافعبهعبارتدیگر،.داردآنهابازنشستگیدوراندرکارکنانشبهسالیانهبهصورتمشخصی
نیازمندDBبرنامه.نمایدمشخصبازنشستگاندرآمدیمنافعقبالدررامذکورتعهداتتااستپشتیبانینیازمندDBبرنامه

.زدسافراهم(تعهدات)افرادبهبازنشستگیپرداختهایباهمزمانراورودینقدیجریاناتکهاستسهامیدرسرمایهگذاری
هزینههایوقوقحتأمینبرایبرنامهاینداراییهایومیباشنداعضابهبازنشستگیحقوقپرداختبهمتعهدبازنشستگیبرنامه

درستگیبازنشمنافعپرداختبرایدسترسدرداراییهایبودنکافیازمیبایستیبرنامهمدیران.میشوداستفادهپرداختی
ممکند،باشدسترسدرنیزسازمانجدیداعضایبرایبازنشستگیبرنامهایندرصورتیکه.نمایندحاصلاطمینانمقررزمان
اگریحت.محدودزمانیافقنگیرد،قرارسازمانجدیداعضایدسترسیدردرصورتیکهوباشدداشتهنامحدودیزمانیافقاست
برنامهیکاعضایمثال،برای.داشتخواهدسال80یا70زمانیافقهمچناننگیرد،قرارجدیداعضایدسترسدرمزبوربرنامه

برنامهبنابراین،.نمایندزندگیبازنشستگیدوراندرسال30وشوندبازنشستهآیندهسال40دراستممکنسنسال25با
برایاستممکنبرنامهوطرحمدیرانموارد،برخیدر.باشدداشتهبلندمدتزمانیافقباسرمایهگذارانیمیتواندبازنشستگی

پرداختهایبامنطبقنقدیجریاناتکهنمایندسرمایهگذاریقرضهایاوراقدرخود،بدهیهایباداراییهاهماهنگسازی
وجودتگیبازنشسبرنامههایبرایمتفاوتیسرمایهگذاریفلسفهاستممکن.نمایدایجادانتظارموردآیندهدربازنشستگی

.داردبستگیدیگرمتغیرهایومالیتأمینشرایطبهکهباشدداشته



موقوفهو
موسسات
خیریه

دانشگاهبرایفراهمسازیحمایتهایمالیمستمربرایدانشگاهودانشجویانآنتأسیسشدهاندموقوفه

.موقوفهازمنظرداراییهایتحتمدیریتاندازههایمختلفیدارندامابسیاریازآنهاسرمایهگذارانعمدههستند(.تحصیلیبورسنظیر)

موقوفهده11شکل.داشتنموقوفاتزیادبرایدانشگاههایایاالتمتحدهامریعادیاستامادرجایدیگردنیاتاحدیکمتررایجاست

کلموقوفهدانشگاهآکسفوردو2004درسال.نشانمیدهد2008دانشگاهبرترایاالتمتحدهبراساسمجموعداراییآنهارادرپایانسال

موقوفهسومیندانشگاهبزرگ،دانشگاه.میلیاردپوندباشد3/5میلیاردپوند،دانشگاهکمبریجودانشکدههایآن4/8دانشکدههایآن

.میلیونیوروداشت105موقوفهبرابربا2008مدرسهکسبوکارفرانسویاینسیدزدرسال.میلیاردپوندبود156ادینبروبرابربا
(هزار دالر)وضعیت موقوفه ایالتموسسهرتبه

MA36هاروارد1 ,556,284

CT22ییل2 ,869,700

CA17استنفورد3 ,200,000

NJ16پرینستون4 ,349,329

TX16تگزاس5 ,111,184

MA10موسسه تکنولوژی ماساچوست6 ,068,800

MI7میشیگان7 ,571,904

IL7شمال غربی8 ,243,948

NY7کلمبیا9 ,146,806

10A&MتگزاسTX6 ,659,352

دانشگاهبرترایاالتمتحدهبراساسارزشدارایی10موقوفه11شکل



موقوفهو
موسسات
خیریه

مؤسساتخیریهمبالغاهداییرابرایاهدافمختلفازجملهکمکهزینههایمالیکهمطابقبااهدافموسسههستند

فهرستیاز12شکل.بسیاریازمؤسساتخیریهنیزهماننددانشگاههاسرمایهگذارانمناسبیهستند.سرمایهگذاریمینمایند

ایگاهمؤسساتخیریهدرایاالتمتحدهرابراساسارزشبازارداراییهایشانومطابقبادادههایحسابرسیشدهبهدستآمدهازپ

بااینکه،مؤسساتخیریهبزرگدرایاالتمتحدهبسیاررایجهستنداماآنهادر.رانشانمیدهد2009فوریه5دادهموسسهدر

میلیارد13درحدود2008برایمثال،ولکامتراستیکخیریهپزشکیانگلیسیاستکهازسال.مکانهایدیگرنیزحضوردارند

هدیبرابرباتحصیلیدرهنگکنگاستکهپشتیبانیوتع-موسسهلیکاشینگیکخیریهپزشکی.یوروداراییداشتهاست

.میلیارددالرهنگکنگرادارد10/7



موقوفهو
موسسات
خیریه

یجاددرزمانا(تعدیلشدهبراساستورم)یکیازاهدافرایجسرمایهگذاریموقوفهیامؤسساتخیریهحفظارزشواقعیسرمایه

1مثال.دبیشترمؤسساتخیریهوموقوفهباهدفداشتنعمرنامحدودتأسیسمیشون.درآمدبرایتأمینهزینههایموسسهاست

ناشیازمیلیارددالریدانشگاهییلرابرایایجادتعادلمیاننیازهایکوتاهمدتبااطمینانازایجادمنافعآتی22رویکردموقوفه

رویکردسرمایهگذاری،اهدافومحدودیتهایموسسه.میلیاردپوندیموسسهولکامتراسترانشانمیدهد13اوقافورویکرد

(.برایمثال،سرمایهگذاریدرصنعتدخانیاتبرایموقوفاتپزشکیوجودندارد)رادرنظرمیگیرد

موسسهخیریهبرترایاالتمتحدهبراساسارزشدارایی10موقوفات12شکل

سال مالی(هزار دالر)دارایی موسسهرتبه

38,921,02231/12/2007موسسه بیل و ملیندا گیتس1

11,187,00730/06/2007موسسه پائول گتی2

11,045,12830/09/2008موسسه فورد3

10,722,29631/12/2007موسسه رابرت وود جانسون4

9,284,91731/12/2007موسسه ویلیام و فلورا هولت5

8,402,99631/08/2007کالگW.Kموسسه 6

7,734,86031/12/2007موقوفه لیلی7

8
تی مک . دی و کاترین. موسسه جان

آرتور
7,052,16531/12/2007

6,594,54031/12/2007موسسه دیوید و لوسی پاکارد9

6,539,86531/12/2007موسسه اندرو ملون10



بانکها

برای)دربرخیموارد،بانکهانیازمندسرمایهگذاریمنابعمازادشانهستند.بانکهامعموالًسپردهمیپذیرندوواممیدهند

سرمایهگذاریمنابعمازادبایدبسیارمحتاطانهباشندوبر(.مثال،زمانیکهسپردههابرایوامدادنمورداستفادهقرارنمیگیرد

دربرخیکشورهاازجمله.اوراقبادرآمدثابتوابزارهایبازارپولبیشترازسهاموداراییهایپرریسکتأکیدنمایند

عالوهبرریسک.ایاالتمتحده،محدودیتهایقانونیبرایبانکهاییکهدارایابزارهایحقوقصاحبانسهاممیباشند،وجوددارد

ایلپایین،سرمایهگذاریبایدنسبتاًنقدشوندهباشدتابتواندبهسرعتبهفروشبرسدوایندرصورتیاستکهسپردهدهندگانتم

.هدفبانککسببازدهیبیشترازنرخسودیاستکهبهسپردههایشپرداختمیکند.بهبرداشتازحسابخودنداشتهباشند



شرکتهای
بیمه

شرکتهایبیمهدرازایتعهداتیکهبرعهدهمیگیرند،حقبیمهدریافتمیکنندومیبایستیحقبیمههارابهروشی

همانندبانک،سرمایهگذاریاینشرکتهانیزبایدنسبتاًمحتاطانه.سرمایهگذارینمایندکهبتوانندبهتعهداتخودعملنمایند

(بیمهاتومبیلودارایی)شرکتهایبیمهعمروغیرعمر.باشدتابتوانندخساراتاحتمالیبیمهگذارانرابهموقعپرداختنمایند

شرکتهایبیمهعمرافقزمانیبلندمدتترینسبتبهشرکتهای.اهدافمتفاوتوافقهایزمانیسرمایهگذاریمختلفیدارند

.غیربیمهعمردارندواینتفاوتناشیازتفاوتزمانپرداختهامیباشند



شرکتهای
سرمایهگذاری

.شرکتهایسرمایهگذاریکهصندوقهایمشترکسرمایهگذاریرامدیریتمینمایندنیزسرمایهگذارانحقوقیمیباشند

راصندوقهایمشترکیکموسسهمالیجمعیاستکهدرآنسرمایهگذارانگردهمآمدهوتوسطیکمدیرحرفهایمنابعخود

ری،برایبسیاریازمدیرانسرمایهگذا.اینسرمایهگذاراندارایسهامیاواحدهاییدرصندوقهستند.سرمایهگذاریمینمایند

یکبااینحال،صندوقهایمشترکسرمایهگذاریکمیباآنهاییکهمیتوانند.صندوقمشترکدرحقیقتمشتریآنهااست

برایکسببرایبسیاریازسرمایهگذارانحقیقی،صندوقمشترکیکابزارمفید.محصولمالیدرنظرگرفتهشوندتفاوتدارند

.منفعتازویژگیمتنوعسازیپرتفویومهارتمدیرحرفهایاست

صندوقمشترکاحتماالًدرطبقهخاصیازسرمایهگذاریهانظیرسهامشرکتهاییباسرمایهکوچکدرایاالتمتحده

صندوقهایمشترکممکناستدارایمحدودیتهایخاصیباشندکهبهعنوانمجموعهایازمقرراتو.سرمایهگذاریمینماید

یاتبیشتراینابزارهایسرمایهگذاریباجزئ.قوانینبکارمیرودیاتوسطهیئتمدیرهشرکتسرمایهگذاریتصمیمگیریمیشود

.موردبحثقرارخواهندگرفت5دربخش



صندوق
درآمدملی،صندوقهایسرمایهگذاریمتعلقبهدولتهستندکهبسیاریازآنهاقابلاندازهگیریصندوقدرآمدملی

627برایمثال،بزرگترینصندوقدرآمدملیکهتوسطمقاماتسرمایهگذاریابوظبیادارهمیشود،درحدود.هستند

نشان2009صندوقدرآمدملیرادرمارچ10فهرستیاز13شکل.داراییبادرآمدهاینفتیتامینمالیشدهاست2009میلیارددالرتامارچ

صندوقدرآمدملیبراساسارزشدارایی13شکل.میدهد

کشور تاریخ شروع
دارایی تا مارچ 

(میلیارد دالر)2009
صندوق

امارات متحده عربی، 

ابوظبی
1976 627 مرجع سرمایه گذاری ابوظبی

عربستان سعودی n/a 431 صندوق خارجی سما

جمهوری خلق چین n/a 347 شرکت سرمایه گذاری سیف

نروژ 1990 326 صندوق جهانی بازنشستگی دولت نروژ

سنگاپور 1981 248 شرکت سرمایه گذاری دولت سنگاپور

روسیه 2008 220 صندوق رفاهی ملی

کویت 1953 203 مرجع سرمایه گذاری کویت

جمهوری خلق چین 2007 190 شرکت سرمایه گذاری چین

جمهوری خلق چین 1998 173 پرتفوی سرمایه گذاری مرجع پولی هنگ کنگ

سنگاپور 1974 85 هلدینگ تماسک

2850 برترSWFکل ده 

732 سایر صندوق ها

3582 SWFجمع کل 



صندوق
درآمدملی

انبرایحفظمنافعشهروند(نظیرنفت)برخیصندوقهابرایسرمایهگذاریدرآمدهایناشیازفروشمنابعطبیعیمحدود

افبرخیصندوقهاتقریباًشف.برخیدیگرمنابعارزییاداراییهایدولتراادارهمینمایند.نسلهایآتیتأسیسشدهاند

ذاریدرحالیکهاطالعاتنسبتاًکمیدربارهعملیاتسرمایهگ(افشایبازدهسرمایهگذاریوداراییهایسرمایهگذاری)هستند

.آنهادردسترساست

عمیمدربرخیموارد،ت.چگونگیتغییرنیازهایسرمایهگذاریبرایگروههایمختلفسرمایهگذارانراخالصهمینماید14شکل

.درموارددیگر،نیازهابراساسسرمایهگذارانتغییرمیکند.امکانپذیراست



صندوق
درآمدملی

خالصهنیازهایسرمایهگذاریبراساسنوعسرمایهگذار14شکل

نیازهای نقدشوندگی نیازهای درآمدی تحمل در برابر ریسک افق زمانی سرمایه گذار

بر اساس افراد تغییر می کند بر اساس افراد تغییر می کند ندبر اساس افراد تغییر می ک بر اساس افراد تغییر می کند سرمایه گذاران حقیقی

معموالً بسیار کم
برای وجوه سررسید شده زیاد، برای

وجوه در حال رشد کم
معموالً خیلی زیاد معموالً بلندمدت عیین شدهطرح و برنامه بازنشستگی با منافع از پیش ت

معموالً بسیار کم برای پرداخت تعهدات معموالً خیلی زیاد بسیار بلندمدت موقوفات و مؤسسات خیریه

زیاد برای بازپرداخت اصل 

هاسپرده

ها و برای بازپرداخت سود سپرده

هزینه های عملیاتی
کامالً کم کوتاه مدت بانک ها

زیاد برای پرداخت خسارات معموالً کم معموالً کامالً کم

مه کوتاه مدت برای شرکت های بی

دارایی و سانحه، بلندمدت برای

شرکت های بیمه عمر

شرکت های بیمه

ه زیاد برای پرداخت به افرادی ک

از سرمایه گذاری خارج می شوند
متغیر بر اساس وجوه نقد متغیر بر اساس وجوه نقد متغیر بر اساس منابع شرکت های سرمایه گذاری



مراحل مدیریت 
پرتفوی

مراحلبرنامهریزی
درکنیازهایسرمایهگذار•
اریسرمایهگذآمادهسازیبیانیهسیاستگذاری•

مرحلهبازخورد
نظارتومتعادلسازیمجددپرتفوی•
گزارشدهیواندازهگیریعملکرد•

مرحلهاجرایی
• تخصیصدارایی
• ارزیابیاوراقبهادار
• تشکیلپرتفوی



مراحلبرنامهریزی
درکنیازهایسرمایهگذار•
اریسرمایهگذآمادهسازیبیانیهسیاستگذاری•

وتهیهبیانیهسیاستگذاری(اهدافومحدودیتها)مرحلهاولدرفرآیندسرمایهگذاری،درکنیازهایسرمایهگذار

بیانیه.بدوندرکنیازهایسرمایهگذار،مدیرپرتفوینمیتواندنتایجمناسبیبرایویبهدستآورد.سرمایهگذاریاست

سیاستگذاریسرمایهگذارییکسندبرنامهریزیکتبیاستکهاهدافسرمایهگذاریومحدودیتهایسرمایهگذاررابرای

نظیرنرخبازدهیاعملکردیکشاخص)بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریممکناستمعیاری.تشکیلپرتفویبیانمیکند

بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری.خاصیرابرایارزیابیعملکردسرمایهگذاریهادرمرحلهبازخوردتعییننماید(مشخص

برایمثال،هرسهسالیازمانیکهیکتغییرقابلتوجهدراهداف،محدودیتهایاشرایط)بایدبهطورمنظممروروبهروزگردد

(.سرمایهگذاررخمیدهد



اجراییمرحله

مرحله.تمرحلهدومبرایمدیر،تشکیلیکپرتفویمناسبومبتنیبربیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریبهدستآمدهاس

یدرپرتفویاجرایپرتفویسهامشاملاولینتصمیمگیریبرایتخصیصدارایینهاییاستکهتعیینوزنطبقاتمختلفدارای

.اینمرحلهشاملارزیابی،انتخابوخریداوراقبهادارمیشود.است

اختصاصدارایی

تجزیهوتحلیلسهام

تشکیلپرتفوی



اجراییمرحله

اقبادرآمدثابتکهبایددرتخصیصداراییبهپرتفویمدنظرقرارگرفتهشوندشاملتخصیصکلمنابعبهسهام،اورتصمیماتی
لفداراییووجهنقد،طبقاتدیگردارایینظیراوراققرضهدولتیوشرکتیودرنظرگرفتنموقعیتجغرافیاییطبقاتمخت

نیز(ینظیرامالکومستغالت،کاال،صندوقهایپوششریسکوسهامشرکتهایخصوص)سرمایهگذاریهایجایگزین.است
.ممکناستگنجانیدهشوند

.تهباشنداقتصاددانانواستراتژیستهایبازارممکناستتحلیلازباالبهپاییندرموردشرایطاقتصادیوروندهایبازارداش
ادیبهطوربهعنوانمثال،زمانیکهرشداقتص.بازدهطبقاتمختلفداراییممکناستتحتتأثیرشرایطاقتصادیقرارگیرند

شتورمغیرقابلانتظاریباالباشد،سهاممیتواندعملکردبسیارخوبیداشتهباشنددرحالیکهاوراققرضهدرصورتافزای
.داقتصاددانانواستراتژیستهاتالشمینمایندتااینشرایطراپیشبینینماین.عملکردضعیفیداشتهباشند
ایطاقتصادیفعلیبراساسشر.تحلیلازباالبهپایینبابررسیشرایطاقتصادکالنآغازمیشود:تجزیهوتحلیلازباالبهپایین

تهایخاصیدرنهایت،شرک.ووضعیتپیشبینیشده،تحلیلگرانبازارهاوصنایع،چگونگیسرمایهگذاریراارزیابیمینمایند
.درهرصنعتبرایسرمایهگذاریدرنظرگرفتهمیشوند

انندبهغیرازتأکیدبرچرخهاقتصادییاارزیابیصنایع،تجزیهوتحلیلپایینبهباالبرمواردیم:تجزیهوتحلیلازپایینبهباال
اینارزیابیکمترازتجزیهوتحلیلباالبهپایینباروندهایاقتصادی.کیفیتمدیریتوچشماندازکسبوکارمتمرکزمیشود

.کالندرارتباطاستوبرویژگیهایهرشرکتتمرکزمینماید

تخصیصدارایی



اجراییمرحله

یسرمایهگذاریهایتحلیلگرانسهامترکیبگرددکهمسئولشناسای"پایینبهباالی"میتواندباتحلیل"باالبهپایین"دیدگاه

وآنهاازدانشخودنسبتبهجزئیاتشرکتهاوصنایعبرایارزیابیسطحریسک.جذابدربخشخاصیازبازارمیباشند

زهمیدهدایندانشبهتحلیلگراناجا.پوششموردانتظاریکهجریاناتنقدیهریکازسهامایجادمینماید،استفادهمیکنند

.کهسهامراارزشگذارینمودهوسرمایهگذاریهایارجحراشناسایینمایند

تجزیهوتحلیلسهام



اجراییمرحله

اقدامبهتشکیلپرتفویIPSمدیرپرتفویباتخصیصدارایینهایی،تجزیهوتحلیلسهاموالزاماتسرمایهگذارمطابقبا
.است(اجتنابازگذاشتنتمامیتخممرغهادریکسبد)هدفاصلیدستیابیبهمنافعحاصلازمتنوعسازی.مینماید

همیتا.تصمیماتیدرخصوص،طبقهدارایی،وزنهرطبقه،انتخابداراییهایمشخصازهرطبقهووزنهریکبایدگرفتهشود
مثال،یکبرای.نسبیاینتصمیماتبرعملکردپرتفویبهحداقلبخشیازاستراتژیانتخابیسرمایهگذاریبستگیدارد

.مینمایدسرمایهگذاررادرنظربگیریدکهبهصورتفعالوزنداراییهایپرتفویرابراساسپیشبینیعملکردآنهاتعدیل
ررابرعملکرداگرچهتمامیتصمیماتبرعملکردپرتفویمؤثرند،تصمیماتمربوطبهتخصیصداراییمعموالًبیشترینتأثی

.پرتفویخواهندداشت
قرارمیگیردومدیرپرتفویIPSتحملریسکسرمایهگذاردر.مدیریتریسکبخشمهمیازفرآیندتشکیلپرتفویاست

پرتفوی،آنچههمانگونهکهذکرشد،ازمنظرمتنوعسازی.بایداطمینانیابدکهپرتفوییمطابقباهمانمنابعتشکیلشدهاست
اهمیتداردریسکهرسرمایهگذاریبهصورتجداگانهنیستبلکهتمامیسرمایهگذاریهایتحتعنوانیکپرتفوی

.موردبررسیقرارمیگیرند

تشکیلپرتفوی



اجراییمرحله

متوجهخواهیدشدکهبخشعمده.نشاندادهشدهاست16تخصیصداراییدرموقوفهباشرکتهایبیمهدرشکلتفاوت
4هتنهاتوجهداشتهباشیدک.پرتفویدرشرکتهایبیمهدراوراقبادرآمدثابتوبانقدشوندگیباالسرمایهگذاریمیشود

مستغالتدرصدازپرتفویدانشگاهییلبهاوراقبادرآمدثابتتخصیصیافتهومابقیدرداراییهایرشدیمانندسهام،امالکو
کتبیمهاینتخصیصبسیارمتفاوتازتخصیصداراییهادرپرتفویشر.وصندوقهایپوششریسکسرمایهگذاریشدهاست

اینموضوعتحمل.درصدآندراوراققرضه،اوراقرهنی،واموپولنقداست80عمرمشارکتیماساچوستاستکهبیشاز
ایننوعبیمهعمربامحدودیتهایقانونیدر)ریسکومحدودیتهایشرکتبیمهعمرمشارکتیرامشخصمیسازد

(.سرمایهگذاریهایخودمواجهاست
ینمایدووقتیکهمدیرپرتفویتصمیمگرفتکهکداماوراقبهادارراخریدار.مرحلهتشکیلپرتفویباخریداوراقهمراهاست

هیکدربسیاریشرکتهایسرمایهگذاری،مدیرپرتفویبخشمعامالترابهکسیک.بهچهمقدار،اوراقبایدخریداریشوند
.متخصصمعامالتاستویاشرکتطرفخریدیمیسپارندکهباداللویاکارگزارسهامدرارتباطاست

ارییکداللیاکارگزارکهاوراقبهاداررابهفروشمیرساندکهبهصورتمستقلدرخصوصسرمایهگذ:مؤسسهطرففروش
.مدنظربررسینمودهوپیشنهادهاییبهشرکتهایمدیریتسرمایهگذاریارائهمیدهد

تشکیلپرتفوی



بازخوردمرحله

.
نظارتومتعادلسازیمجددپرتفوی

تغییراتعواملترکیبپرتفویمتناسبباتغییرقیمتسهامو.پرتفویتشکیلشدنیازمندنظارتومروراستهنگامیکه
رفتهشدههنگامیکهوزنداراییوسهامبهدلیلتغییراتبازارازسطوحاولیهدرنظرگ.بنیادینیازمندبهروزرسانیاست

یژهزمانیپرتفویممکناستنیازبهبررسیمجددداشتهباشدبهو.فاصلهگرفت،متعادلسازیمجددموردنیازخواهدبود
.کهنیازهاووضعیتسرمایهگذارانتغییرکردهباشد

ارزیابیعملکردوگزارشدهی
ثال،برایم.درنهایت،باارزیابیعملکردپرتفویمیتواننتیجهگرفتکهآیاسرمایهگذاربهاهدافخودرسیدهاست

لیهدرنظرسرمایهگذارتمایلداردبداندکهآیابازدهموردانتظارویکسبشدهاستوعملکردپرتفوینسبتبهمعیاراو
IPSارزیابیعملکردممکناستمنجربهمرورمجدداهدافسرمایهگذاروایجادتغییردر.گرفتهشدهچگونهبودهاست

داستفادهدربخشبعدیگزینههایبیشمارسرمایهگذاریکهمیتوانندبرایبرآوردهکردننیازهایسرمایهگذارانمور.شود
ارمیتواندبسیاریازاینگزینههایپرتفویهایمتنوعیهستندکهیکسرمایهگذ.قرارگیرندموردبحثقرارخواهدگرفت

.خریدارینماید



سرمایه گذاری مشترک 
(مشاع)

چالشپیشرویتمامیسرمایهگذارانپیداکردنمجموعهدرستیازگزینههایسرمایهگذاریبرایبرطرفکردننیازهایآنها
ازآنجائیکهانواعمختلفیازمدیریتسرمایهگذاریسرمایهگذارانوجوددارد،مجموعهمتنوعیازگزینههای.است

اینگزینههامیتواندیکحسابسادهکارگزاریباشدکهسرمایهگذار.سرمایهگذارینیزدردسترسسرمایهگذارانقراردارد
بتواندازآنطریقپرتفویخودراباجمعآوریاوراقبهادارموردنیازتشکیلدهدیایکموسسهبزرگباشدکهبابهکارگیری

برخیطبقاتکلیازگزینههای،.مدیرانپرتفوی،تمامیابخشیازنیازهایمدیریتسرمایهگذاریخودرابرطرفمینمایند
دریکسوصندوقهایمشترک.سرمایهگذاریمشترکنیزوجوددارندکهتمامآنچهدردسترسمیباشدراارائهمیکنند

سرمایهگذاریوصندوقهایقابلمعاملهدربورسقراردارندکهسرمایهگذارانمیتوانندباسرمایهاولیهکمدرآنشرکتنمایندو
درسویدیگر،صندوقهایپوششریسکوصندوقهایسهامخصوصیقرارداردکهحداقلسرمایهموردنیازبرایورودبهآنها

درنتیجهوجوهنقدسرمایهگذارانحقیقییاحقوقیمیتواندنوعمحصولسرمایهگذاریکه.میلیوندالریابیشترخواهدبود1
تقسیمبندیکلیازگزینههایسرمایهگذاریقابلدسترسبرای17شکل.قادرخواهندبوددرآنشرکتکنندراتعیینمیکند

.سرمایهگذارانرابراساسوجوهنقدقابلسرمایهگذارینشانمیدهد



سرمایه گذاری مشترک 
(مشاع)

گزینه های سرمایه گذاری بر اساس حداقل سرمایه موردنیاز17شکل 

صندوق های مشترک صندوق های مشترک صندوق های مشترک

صندوق های قابل معامله در بورس صندوق های قابل معامله در بورس صندوق های قابل معامله در بورس

حساب های مدیریت شده به صورت جداگانه حساب های مدیریت شده به صورت جداگانه

صندوق های پوششی

صندوق های سهام شرکت های خصوصی

دالر50کمتر از  دالر1.000.000 دالر1.000.000بیش از



صندوقهایمشترک

سرمایه گذاری مشترک 
(مشاع)

دیگرگزینههای
سرمایهگذاری

انواعصندوقهای
مشترکسرمایه

گذاری



صندوقهایمشترک

عالوهبرتشکیلپرتفویتوسطسرمایهگذاران،سرمایهگذارانحقیقیوحقوقی

یکیاز.وتشکیلپرتفویخودرابهشخصثالثیواگذارنمایندمیتوانندمدیریت

مشترکاینصندوقیکسرمایهگذاری.صندوقهایمشترکسرمایهگذاریمیباشند،جایگزینگزینههای

صندوقمختلطاستکههرسرمایهگذاریبهنسبتسهمیکهدارد،دردرآمدهاوارزش

روزانهوبهصورت«خالصارزشدارایی»ارزشیکصندوقمشترکتحتعنوان.سهیماست

.وبراساسقیمتپایانیاوراقبهادارموجوددرپرتفویمحاسبهمیگردد

کشوربا23صندوقمشترکرادربیشتراز48.000،موسسهشرکتهایسرمایهگذاریبیشاز2008درپایانسهماههچهارمسال

تفکیکداراییهایصندوقهایمشترک18شکل.تریلیوندالرگزارشکردهاست20خالصارزشداراییکلتقریباً

.نشانمیدهد2007سرمایهگذاریرادرمناطقاصلیجهانازپایانسال



صندوقهایمشترک

.صندوقهایمشترکسرمایهگذارییکیازمهمترینابزارهایسرمایهگذاریبرایافرادومؤسساتمیباشند

سهاماینصندوق100.000،شرکتسرمایهگذاریارزشاولیهتعداد(خالصارزشدارایی)میلیوندالریصندوق10براساسارزش

10شرکتسرمایهگذارییکمدیرپرتفویرامسئولسرمایهگذاری.درنظرمیگیرد(10.000.000÷100.000=100)دالر100را،هرسهم

.درنتیجهارزشکلصندوقیاخالصارزشداراییآنبهارزشداراییهایپرتفویبستگیدارد.میلیوندالرقرارمیدهد

.دازیشوداینصندوقمیتواندبهدوصورتصندوقسرمایهگذاریباسرمایهمتغیریاصندوقسرمایهگذاریباسرمایهثابتراهان

ارزشاگراینصندوقباسرمایهمتغیرباشد،وجوهناشیازسرمایهگذاریجدیدرامیپذیردوسهاممازادباارزشبرابرباخالص

.مینمایدداراییهایصندوقدرزمانسرمایهگذاری،صادر

ـتخصیصجهانیداراییهای18شکل

2007:صندوقمشترکسرمایهگذاری



صندوقهایمشترک جایگزینصندوقباسرمایهمتغیر،صندوقباسرمایهثابتاستکهدرآنهیچسرمایهگذاریجدیدی

سرمایهگذارانجدیدازطریقسهامموجودسرمایهگذاریمینمایندو.اتفاقبیفتدنمیتواند

.صندوقازطریقفروشسهامشانبهدیگرسرمایهگذارانوجوهنقدایجادمیکنندسرمایهگذاران

شتریاکمتردرصندوقهایمشترکباسرمایهثابت،سهامجدیدمیتواندبی.،تعدادسهاممنتشرشدهتغییرینمیکندبنابراین

.درنتیجهارزشصندوقباتوجهبهعرضهوتقاضاتعیینمیگردد.ازخالصارزشفعلیصندوقموردمعاملهقرارگیرد

ساختارصندوقباسرمایهمتغیر،رشدآنراآسانمیسازدامافشارزیادیرابهمدیر.هرصندوقدارایمزایاومعایبیدارد

وقدرنتیجهنقدشوندگیداراییهایایننوعازصند.پرتفویکهمیخواهدجریاناتورودیوخروجیراادارهنمایدواردمیکند

برهمین.ندهمچنین،جریاناتورودیمستلزمیافتنداراییجدیدبرایسرمایهگذاریمیباش.مشترکمیبایستیبیشترباشد

طاساسدرایننوعازصندوقهاتمایلیبهسرمایهگذاریکاملوجودنداردوبخشیازوجوهنقدبرایبازخریدهاییکهتوس

یستندصندوقهایباسرمایهبستهباچنینمشکالتیروبرون.سرمایهگذاریهایجدیدپوششدادهنمیشود،نگهداریمیشود

9/6)2008ازکلخالصارزشداراییصندوقهایمشترکایاالتمتحدهدرپایانسال.اماتواناییمحدودیبرایرشددارند

.درصدبهشکلصندوقهایباسرمایهثابتبودند2،تنهاتقریباً(تریلیوندالر



صندوقهایمشترک عالوهبرصندوقهایمشترکباسرمایهبازوبسته،صندوقهایمشترکمیتوانندبهعنوان

درصندوقباهزینه،سرمایهگذارانعالوهبر.باهزینهوبدونهزینهدستهبندیشوندصندوقهای

سالیانه،برایخرید،فروش،نگهدارییابازخریدسهامدرصندوقهزینهپرداختمینمایندوهزینه

ندوقصندوقبدونهزینه،اینمبالغپرداختنمیگرددامایکهزینهسالیانهبهنسبتدرصدیازخالصارزشداراییهایصدر

معموالًازطریقکارگزارانخردهفروشکهبخشیازکارمزدرا...(کارمزدو)صندوقهایهمراهباهزینه.پرداختمیگردد

.مییابدبهطورکلی،تعدادواهمیتصندوقهایباهزینهباگذشتزمانکاهش.بهصورتپیشدریافتمیکند،بهفروشمیرسد

هارنوعبهبیانکلی،چ.صندوقهایمشترکسرمایهگذاریازجنبهنوعداراییموردسرمایهگذاریبایکدیگرمتفاوتهستند

،(یداخلیوخارج)صندوقهایسرمایهگذاریدرسهام:متفاوتصندوقوجودداردکهازنظرنوعداراییبایکدیگرتفاوتدارند

اموترکیبسه)،صندوقهایمتعادلویاترکیبی(مشمولمالیاتومعافازمالیات)صندوقهایسرمایهگذاریدراوراققرضه

9/6خالصارزشدارایی19شکل(.مشمولمالیاتومعافازمالیات)وصندوقهایسرمایهگذاریدربازارپول(اوراققرضه

تفکیکبازارصندوقهای.نشاندادهشدهاست2008تریلیوندالرصندوقهایمشترکراباتوجهبهنوعداراییدرپایانسال

.نشاندادهشدهاست20مشترکاروپانیزدرشکل



صندوقهایمشترک

2008تا2007ـخالصارزشداراییصندوقهایمشترکبراساسنوعداراییازسال19شکل

ـداراییهایصندوقهایمشترکاروپایی20شکل (UCITS)



صندوقهایمشترک

تا2007بینسال.سهاموصندوقهایبازارپولبزرگترینبخشهایصنعتصندوقمشترکایاالتمتحدهراتشکیلمیدهد

افزایش.،تغییراتچشمگیریدرنسبتخالصارزشداراییصندوقهایدرسهاموصندوقهایبازارپولبهوجودآمد2008

وکاهشقابلتوجهکل(میلیارددالر700درصدیاتقریبا24ً)قابلتوجهدرکلخالصارزشداراییهایصندوقهایبازارپولی

280درصداینکاهش،یا10نزدیکبه(.میلیارددالر2/8درصدیاتقریبا43ً)خالصارزشداراییهایصندوقهایدرسهام

گیردردلیلدیگرآن،کاهشچشم.میلیارددالرنتیجهبازخریدسرمایهگذاریهابودکهازسرمایهگذاریهایجدیدبیشتربود

.افتمشابهدرداراییهایسهامدراطالعاتمربوطبهصندوقهایاروپایینیزمشهوداست.است2008قیمتسهامدرسال



صندوق های بازار پول
صندوق های مشترک 

سرمایه گذاری در سهام

صندوق های مشترک متعادل/ صندوق های ترکیبی
سرمایه گذاری در اوراق قرضه

انواعصندوقهای
مشترکسرمایه

گذاری



صندوق های بازار پول

میالدیجایگزینیبرایحسابهایپساندازبانکیبودهاند،همانندسپردههای80اگرچهصندوقهایبازارپولازاوایلدهه

تریلیون3/8،کلخالصارزشداراییصندوقهایبازارپولایاالتمتحدهمتجاوزاز2008درپایانسال.بانکیتضمیننشدهاند

مشمول:درایاالتمتحده،دونوعصندوقبازارپولیجوددارد.تریلیونیورودرصندوقهایبازارپولاروپابود1دالروبیشاز

صندوقهایبازارپولمشمولمالیات،بربدهیهایکوتاهمدتوبانقدشوندگیباالیشرکتهاودولت.مالیاتومعافازمالیات

صندوقهایبازارپولیمعافازمالیاتدربدهیهایکوتاهمدتدولتوبدهیدولتیفدرال.سرمایهگذاریمینمایند

تریلیون3/3صندوقمشمولمالیاتبادرحدود540درایاالتمتحده،تقریبا2008ًدرپایانسال.سرمایهگذاریمینمایند

.میلیارددالروجوددارد490صندوقبازارپولمعافازمالیاتباخالصارزشداراییدرحدود250خالصارزشداراییوتقریباً

استنباطسرمایهگذارانایناستکه.ازنقطهنظریکسرمایهگذار،اینصندوقهااساساًداراییهاییبانقدشوندگیباالدارند

.دالربهازایهرسهماست1خالصارزشدارایییکصندوقبازارپولهمیشهبرابربا



صندوق های مشترک 
سرمایه گذاری در اوراق قرضه

اتصندوقمشترکسرمایهگذاریدراوراققرضهیکصندوقسرمایهگذاریاستکهشاملپرتفوییازاوراققرضهوگاهیاوق

.خالصارزشداراییصندوق،مجموعهایازارزشهرورقهقرضهدرپرتفویتقسیمبرتعدادسهاماست.سهامممتازاست

نصندوقمزیتای.سرمایهگذاراندرصندوقمشترک،سهامرانگهداریمیکنندوبهنسبتسهامسودپرتفویدریافتمیکنند

دالرسرمایهگذارینمایدومعادلیکسهمدر100ایناست،سرمایهگذارمیتوانددرصندوقهایاوراققرضهحداقلبهمقدار

تیحداقلدرحالیکهاگربخواهدتنهادریکورقهقرضهسرمایهگذارینمایدمیبایس.پرتفوییمتنوعازاوراققرضهداشتهباشد

تفاوتاصلیبینصندوقمشترکسرمایهگذاریدراوراققرضهوصندوقبازارپولدر.دالرداشتهباشد100.000ویا10.000

سررسیدداراییهادر.روزاست90درصندوقبازارپول،سررسیدکوتاهتراستوازیکشبتا.سررسیدداراییهایآنهااست

.استسال30صندوقمشترکسرمایهگذاریدراوراققرضه،ازیکسالتا



صندوق های مشترک 
سرمایه گذاری در سهام

بهصورتتاریخی،بزرگتریننوعصندوقهایمشترکسرمایهگذاریبراساسارزشبازارداراییتحتمدیریت،سهامیا

،کلسرمایهگذاریصورتگرفتهدرصندوقهای2008درپایانسهماهسومسال.صندوقهایسرمایهگذاریدرسهامهستند

تریلیوندالردرصندوقهایمشترکسرمایهگذاریدر4تقریباً.تریلیوندالربود8/6مشترکسرمایهگذاریدرسهامبرابربا

.سهامایاالتمتحده

ناولیصندوقیاستکهبهصورتفعاالنهمدیریتمیشودکهدرآ.دونوعصندوقمشترکسرمایهگذاریدرسهاموجوددارد

دوقهایمدیریتمنفعلازطریقصن.مدیرپرتفویبهدنبالعملکردیویژهازطریقانتخابسهاممناسببرایپرتفویاست

هایهدفآنهاهماهنگییادنبالهرویشاخص.شاخصیدنبالمیشودکهباصندوقهایمدیریتشدهبهصورتفعالتفاوتدارند

،صندوقهایشاخصی2008درپایانسال.توسطگروهونگاردمعرفیشد1976اولینصندوقشاخصیدرسال.متفاوتاست

.درصدازخالصارزشداراییصندوقهایمشترکسرمایهگذاریدرسهامراداشتند13تقریباً



صندوق های مشترک 
سرمایه گذاری در سهام

رایاوالً،هزینههایمدیریتب.چندینتفاوتاصلیبینصندوقهایمدیریتشدهبهصورتفعالوصندوقهایشاخصیوجوددارد

دههزینههایباالتربرایصندوقهایمدیریتش.صندوقهایمدیریتشدهبهصورتفعالبیشترازصندوقهایشاخصیاست

یدرحالیکهصندوقشاخص.بهصورتفعال،هدفآنهاراکههمانعملکردبهترنسبتبهیکشاخصمیباشند،نشانمیدهد

بهترهزینههایباالتریبرایانتخابفعاالنهاوراقبهاداروداشتنعملکرد.بهسادگیتمایلبهدنبالهرویازیکشاخصدارد

استلذاتفاوتدومایناستکهگردشمعامالتدرصندوقمدیریتشدهبهصورتفعالبیشترازصندوقشاخصی.موردنیازاست

زایشصندوقهایمشترکسرمایهگذارینیازمندتقسیمکلدرآمدوسودحاصلازاف.پیامدهایمالیاتیبیشتریخواهدداشت

ایقیمتسهامبهدستآمدهدرپرتفویاستوصندوقهایمدیریتشدهبهصورتفعالتمایلدارندکهفرصتبیشتریبر

شاخصیاینموضوعپیامدهایمالیاتیبیشترینسبتبهصندوق.شناساییسودحاصلازافزایشقیمتسهامداشتهباشند

درنهایت،خریدوفروشکمتریدرصندوقشاخصیواحتمال.خواهدداشتکهازاستراتژیخریدونگهداریاستفادهمیکند

.کمتریبرایشناساییسودحاصلازافزایشقیمتسهاموتقسیمآنوجوددارد



متعادل/ صندوق های ترکیبی

.دصندوقهایترکیبییامتعادلصندوقهایمشترکیهستندکهدرهمدراوراققرضهوهمدرسهامسرمایهگذاریمینماین

راروپاایننوعصندوقبخشکوچکیازکلسرمایهگذاریدرصندوقهایمشترکایاالتمتحدهاستامااینصندوقهابیشترد

ایننوعصندوقهابارشدچرخهعمرصندوقهایمشترک،درحالکسب(.رجوعنمایید20و19بهشکل.)رایجهستند

،اگریکبرایمثال.اینصندوقهاداراییترکیبیبراساسزمانبازنشستگیموردنظررامدیریتمینماید.محبوبیتهستند

سالگیبازنشستهشود،میتوانستدریک67سالسنمیداشتوبرنامهریزیکردهبودتاسن2008،40سرمایهگذاردرسال

سال27سرمایهگذارینمایدوصندوقبهصورتتقریبی،داراییترکیبیرابرایبیشتراز2035صندوقمشترکباتاریخهدف

با.درصددراوراققرضهباشد10درصدسرمایهگذاریانجامشدهدرسهامو90ممکنبود2008درسال.آیندهمدیریتمینمود

تگیمنعکسگذشتزمان،صندوقکمکمترکیبسهامواوراقصندوقتغییرمییابدتاترکیبمناسبراباتوجهبهزمانبازنشس

.سازد



A
صندوقهای

سرمایهگذاریقابل
معاملهدربورس

B

C

D

دیگرگزینههای
سرمایهگذاری

حسابهایمدیریت
شدهبهصورت

جداگانه

صندوقهای
پوششریسک

صندوقهایتملکی
وصندوقسرمایه
گذارخطرپذیر



هراباصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس،ویژگیهایصندوقهایمشترکباسرمایهبازوبست

باصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسهمانندصندوقهایمشترک.یکدیگرترکیبمینماید

دلیلهایمشترکباز،خالصارزشداراییرابههمانندصندوقبااینحال.سرمایهبستهمعاملهانجاممیدهند

حامیاندربورستوسطسرمایهگذاریقابلمعاملهصندوقهای.داشتنروندبازپرداختخالقانهدنبالمیکند

ورکسببهمنظ.صندوقکهتعیینمینمایندکداماوراقبهاداربایددرپرتفویگنجاندهشودایجادمیگردد

امیاینپرتفوی،حامیانصندوقبایکسرمایهگذارحقوقیتماسبرقرارمیکنندکهاوراقبهاداررانزدح

سرمایهگذارحقوقیدرعوضایجادصندوق،واحدهاییرادریافت.قرارمیدهدبهصورتسپردهصندوق

این.صندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورساستسهام000,100تا50.000بینمیکندکهمعموالً

داوراقسرمایهگذارحقوقیمیتوان.بهفروشبرسدحقوقیبهعموممردمازطریقسرمایهگذارمیتواندسهام

هامراازطریقبازگرداندنتعدادسبورسقابلمعاملهدرسرمایهگذاریبهادارنگهداریشدهدرصندوقهای

اصرفمعامالتبهکسریازداراییصندوقراارزشاینفرآیند،خالص.صندوقبهتعداداولیه،بازخریدنماید

.درامانمیدارد

A
صندوقهای

سرمایهگذاریقابل
معاملهدربورس



تهایمشترکباسرمایهبستهعمدتاًبهصورتسهامیاصندوقهایاوراققرضهمدیریتشدهبهصورصندوق

درحالیاستکهصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسمعموالًصندوقهایاینفعالمیباشندو

درایاالتمتحدهودر1993قابلمعاملهدربورسدرسالسرمایهگذاریاولینصندوقهای.شاخصیمیباشند

صندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدر700،بیشتراز2008درپایانسال.دراروپابهوجودآمد1999سال

تفکیکایننوع.میلیارددالرمیبود500داراییآنهابیشترازارزشبورسدرایاالتمتحدهموجودبودکهخالص

.نشاندادهشدهاست23شکلصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسدر

تفاوتاصلیبینصندوقمشترکشاخصیوصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسایناستکه

شاخصی،سهامصندوقرابهصورتمستقیمازصندوقخریداریمیکندومشترکصندوقدرسرمایهگذار

درصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدر.مؤثراستصندوقدرخالصارزشداراییسرمایهگذاریهاتمامی

کهآنهادرحالخریدوفروشسهامانگارازدیگرسهامدارانخریداریمیکنندسهامرابورس،سرمایهگذاران

سرمایهگذاریکقیمتیکه.یافروشسهامباحاشیهسودفراهممیآوردبرایخریداینروش،فرصتی.بودند

.زمانانجاممعاملهاسترایجدرپرداختمیکندمبتنیبرقیمت

A
صندوقهای

سرمایهگذاریقابل
معاملهدربورس



درآنزمانباشدیانباشد،اماقیمتسهامصندوقرادرزمانخریدصندوققیمتممکناستبرابرباخالصارزشداراییاین

آنسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسبهخالصارزشداراییهایتحتسرمایهگذاریصندوقهایدرحقیقتقیمتبازار.فروشمنعکسمیسازدیا

.نزدیکخواهدبود

تفاوتدیگربینصندوقمشترکشاخصیوصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسشاخصی،هزینههایمعامله،قیمت

درصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس،هزینههانیز.نقدیسهاموحداقلمقدارسرمایهگذاریاستسود،معامله

همانطور.برخالفصندوقهایمشترکسرمایهگذاری،سرمایهگذارانمتحملهزینههایکارگزاریمیشونداماهستندکمتر

خریدهاوبازخریدهادرصندوقمشترکسرمایهگذاریباقیمتیکسانیدرزمانبستهشدنتمامیدرباالذکرشد،که

میشودسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسبهصورتمداومدرهرروزکاریمعاملهصندوقهای.انجاممیشودکسبوکار

درموردصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدر.بازاردرآنزمانانجاممیشودرایجوهرخریدیافروشباقیمت

شدهدرحالیکهصندوقهایمشترکشاخصیمعموالًسودهاینقدیسهامپرداخت،سودسهامبهسهامدارانبورس

.مجدداًسرمایهگذاریمینمایندرا

،یکجریاننقدیدرآمدیمستقیمازصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسوجودداردکهدرصندوقبنابراین

.باتوجهبهسرمایهگذار،اینجریاننقدیممکناستمطلوبباشدیانباشد.شاخصیوجودنداردمشترک

A
صندوقهای

سرمایهگذاریقابل
معاملهدربورس



A
صندوقهای

سرمایهگذاریقابل
معاملهدربورس

2009ـانواعصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس،ژانویه23شکل

گذاری قابل معامله در بورس به صورت درصدی از دارایی های تحت مدیریتطبقه دارایی صندوق سرمایه
کل

(میلیون دالر)

پایان

2008سال 

صندوق های قابل معامله

در بورس

سایر
شرکت  با سرمایه 

متوسط

شرکت با سرمایه

بزرگ
کل بازار

شکل گسترده سهام

درصد4/3 درصد4/9 درصد4/68 درصد4/7 266.161 درصد60/5

سایر
خدمات 

رفاهی

صنعت 

فناوری

امالک و 

مستغالت

منابع 

طبیعی
صنعت مالی

مصرف

 کننده
کاالها

6/4

درصد

8/4

درصد

9/7

درصد

8/12

درصد
درصد7 درصد6/16 درصد5 درصد38 درصد10/94 درصد90/17 بخش

بازارهای 

نوظهور
کشوری منطقه ای بین المللی جهانی

30/4

درصد

50/11

درصد
درصد60/5 درصد40/41 درصد80/8 103,713 درصد70/19 داخلی/ جهانی

ترکیبی

درصد100 125 درصد0 ترکیبی

اوراق 

قرضه 

بین الملل

ی

اوراق قرضه 

شرکتی

اوراق قرضه 

شهرداری

اوراق قرضه 

دولتی

40/2

درصد
درصد40/41 درصد50/3 درصد70/44 62,185 درصد80/11 اوراق قرضه

285،526

دالر
درصد10 مجموع



B
حسابهایمدیریت
شدهبهصورت

جداگانه

انهخدماتمدیریتصندوقبراینهادهایاسرمایهگذارانحقیقیباداراییهایمناسب،حسابهایمدیریتشدهبهصورتجداگ

دهحسابهایمدیریتش.نیزنامیدهمیشود«حسابمدیریتشدهفردی»یا«حسابفراگیر»،«حسابمدیریتشده»کهاست

وسطاینحسابت.جداگانهیکپرتفویسرمایهگذاریاستکهمنحصراًبراییکشخصیاموسسهمدیریتمیشودبهصورت

سرمایهگذارحقیقیحرفهایبرایپاسخبهنیازهایخاصمشتریدرارتباطبااهدافسرمایهگذاری،میزانتحملیک

درحسابهایمدیریتشدهبهصورتجداگانه،سرمایهگذاران.وضعیتمالیاتیویمدیریتمیگرددریسکو

سالیانهمیتوانندشخصاًبهمدیریتسهامپرداختهوتوصیههایسرمایهگذاریپرداختکارمزدقبالدر

.رادریافتنمایندمختصخود



C
صندوقهای
پوششریسک

جبران»اینصندوقازاستراتژی.دابلیوجونزبودهاست.تحتمدیریتشرکتای1949اولینصندوقهایپوششریسکدرسال

ازآنتاریخ،صنعت.کهمعموالًتوسطپرتفویهااتخاذمیشد،استفادهمیکرد«خریدبلندمدت»برایموقعیت«همبستهغیر

استراتژیهایصندوقپوششریسکمعموالًبامقدارقابلتوجهیریسکهمراهبود.پوششیبهوجودآمدصندوقهایجدید

.بخشزیادیاهرموبهصورتپیچیدهصورتمیگرفتازبااستفادهکه

ازتفاوتاصلیصندوقپوششریسکوصندوقمشترکسرمایهگذاریایناستکهاکثریتصندوقهایپوششریسکازبسیاری

درایاالتمتحده،شرکتهایسرمایهگذارینیازیبهثبتنامدرکمیسیونبورسواوراقبهادار.گزارشدهیمعافهستندالزامات

(SEC)1بخش)نفراست100درصورتیتعدادسرمایهگذارانآنهاکمتراز.ندارند(c)3ازمفادشرکتسرمایهگذاریدر

.میباشند«خریدارانشایسته»نفرباشند،500وکمتراز100درصورتیکهتعدادسرمایهگذارانبیشترازیا(1940سال

برایکسبشرایطالزمجهتمعافیت،صندوقهایپوشش(.1940سرمایهگذاریدرسالشرکتازمفاد3(c)7بخش)

.شوندوتنهامیتوانندبهروشفروشخصوصیبهفروشبرسندعرضهمردمعمومنمیتوانندبرایفروشبهریسک

پوششیتنهامیتواندبهصندوقهایبیانمیدارند،1993سالومفاداوراقبهاداردرD،قانونبهعالوه

هایباصندوقریسکصندوقهایپوششسرمایهگذارانبراساساینقوانین،.فروختهشود«سرمایهگذارانمعتبر»

.سرمایهگذاریبسیارمتفاوتهستندمشترک



C
صندوقهای
پوششریسک

پوششریسکصندوق9.200،صنعتصندوقپوششریسکبهبیشاز2008تاپایانسال1955زمانآغازآندرسالاز

فیدراستراتژیهایمختل.اماتمامیصندوقهایپوششریسکیکساننیستند.تریلیوندالرداراییرشدکرد1/4تقریباًبا

:یکمورداستفادهقرارمیگیردکهچندنمونهازآنهابهشرحذیلاستهر

متبدیلشودخریداوراقبهاداریماننداوراققرضهقابلتبدیلکهمیتوانددریکقیمتثابتبهسها:آربیتراژقابلتبدیل•

.فروشاستقراضیسهامهمزمانو

.اتخاذموقعیتفروش،بیشترازموقعیتخرید:گرایشبهفروشاختصاصی•

سرمایهگذاریدرشرکتهایقابلمعاملهدربازارهاینوظهورازطریقخریدسهام:بازارهاینوظهور•

.یااوراققرضهملیشرکت



C
صندوقهای
پوششریسک

تالشبرایحذفکلنوساناتبازارازطریقفروشاوراقبهاداریکهبیشازارزشواقعیقیمتگذاری:سهامبیطرفبازار•

.خریداوراقیکهبهکمترازارزشواقعیمعاملهمیشوندشدهاندو

استراتژیهایرویدادمحوربهتریناستفادهراازاعالنات.تالشبرایاستفادهازمزایایرویدادهایشرکت:رویدادمحور•

.رویدادهاییکباره،میبرنددیگرومعامالت•

درزماناستفادهاز.تالشبرایکسبمنفعتازفرصتهایآربیتراژدرنرخسوداوراقبهادار:آربیتراژاوراقبادرآمدثابت•

متهابادرآمدثابت،سرمایهگذاربراینباوراستکهبااتخاذموقعیتیخالفموقعیتبازارمیتواندازتفاوتکمقیآربیتراژاوراق

.ریسکنرخسودمحدودشدهاستدرحالیکهببردسود

رویتالشبرایجابجاییدراقتصادهایجهانی،معموالًبااستفادهازابزارهایمشتقهبر:استراتژیهایکالنجهانی•

.ونرخبهرهنرخهایارز

خریدموقعیتخریددرسهام،زمانیکهانتظارمیرودارزشآنافزایشیابدوفروش:فروش/استراتژیخرید•

برخالفاستراتژیبازاربیطرف،ایناستراتژی.درسهام،زمانیکهانتظارمیرودارزشآنکاهشیابدموقعیتفروش

تانهتنهاازتغییراتبازاربلکه،ازطریقشناساییسهامیکهکمترازارزشواقعیویابیشترازارزشواقعیتالشمینماید

.میشوندنیزسودببردمعامله



C
صندوقهای
پوششریسک

صندوقهایپوششریسکدر.استراتژیهایدیگرینیزوجوددارد.مذکور،شاملتمامیمواردنمیشودموارد

دالربرای250.000حداقلمبلغبرایسرمایهگذاریدرآنهامعموالً.قرارنداردتمامسرمایهگذاراندسترس

ندوقهابعالوه،اینص.یابیشتربرایصندوقهاییاستکهقبالًتأسیسشدهانددالرمیلیون1صندوقهایجدیدو

تنهادربهعنوانمثالبرداشت.توسطسرمایهگذارانایجادنمایندصندوقمیتوانندالزاماتیجهتبرداشتوجوهاز

مدیریتینهتنهادرصدثابتینسبتبههزینههای.سال5پایانهرفصلیاداشتنتعهداتثابتبهمدت

درصددارایی2تا1معموالًمدیریت.صندوقبلکهکارمزدیبراساسعملکردمدیریتنیزاستارزش

.درصدعملکردبهترازمعیاررابهعنوانهزینهدریافتمینماید20مدیریتوتحت



D
صندوقهایتملکی
وصندوقسرمایه
گذارخطرپذیر

سالگذشتهرشدکردهاند؛صندوقهایسرمایهگذاریخطرپذیروخریدسهاممدیریتی15دوحوزهایکهبهطورچشمگیریدر

ویژگیاصلیهردویآنهاایفاینقشفعالدرمدیریت.هردوحوزهسهامشرکتهایمختلفیراخریداریمینمایند.میباشند

همچنینآنهاتمایلی.بعالوه،سهامیکهآنهانگهداریمیکنندخصوصیاستوبهصورتعمومیمعاملهنمیشود.استشرکت

نگهداریسهامبرایمدتطوالنیندارند؛یعنیاززمانشروعهردوبرایاستراتژیخروجبرنامهریزیمینمایندتاازسهامخارجبه

حداقل.هردوصندوقمخاطرهپذیروسهامشرکتهایخصوصی،مشابهصندوقهایپوششریسکعملمیکنند.شوند

موردنیازکهنقدشوندگیمحدودینیزطیدورهزمانیثابتیداردوهمچنینهزینههانهتنهابرنوعداراییتحتسرمایهگذاری

.صندوقبلکهبهعملکردصندوقنیزبستگیداردمدیریت

اساسصندوقهایمزبور،ایناستکهتمامیسهامیکشرکتسهامیعامراخریدارینموده:صندوقهایتملکی

سهامیشرکت90میالدیتااوایلدهه60خریدهایاهرمیازاواسطدهه.آن،شرکتخصوصیشودنگهداریباو

اینخریدهامعامالتیبااهرمبسیارباالبودندکهازجریاناتنقدیشرکتبرای.راتاسیسکردندمدرنخاصو

.سرمایهاستفادهکردندایجادبدهیوپرداخت



D
صندوقهایتملکی
وصندوقسرمایه
گذارخطرپذیر

درحالحاضر،شرکتهایخصوصیپولراباهدفخریدشرکتهایسهامیعاموتبدیلآنهابهشرکتهایسهامی

اینخریدمعموالًازطریقافزایشقابلتوجهمقداربدهیشرکت،.وهمزمانتجدیدساختارشرکت،جمعآوریمینمایندخاص

سطحباالیبدهیهمراهبا.درصدبدهیاست75درصدسهامجدیدو25تأمینمالیمعموالًشامل.مالیمیشودتأمین

بیشترصندوقهایسهامخصوصیتمایل.هدفاصلی،افزایشجریاناتنقدیاست.ساختارعملیاتیشرکتهااستتجدید

سالازطریقعرضهاولیه5تا3نگهداریشرکتبرایطوالنیمدتندارندچونهدفآنهاخروجسرمایهگذاریطیبه

سرمایهگذاریبهطورکلی،یکشرکتسهامیخاصتعدادکمی.دربازاربورسویافروشبهیکشرکتدیگراستعمومی

.انجاممیدهدبزرگ

در.صندوقسرمایهگذاریخطرپذیرباصندوقتملکیشرکتمتفاوتاست:صندوقهایسرمایهگذاریخطرپذیر

.سرمایهگذاریخطرپذیر،تأمینمالیبرایشرکتهاینوپاودرمرحلهقبلازتأسیسصورتمیپذیردصندوقهای

سرمایهگذاریخطرپذیرنقشبسیارفعالیدرمدیریتشرکتهاییکهدرآنهاسرمایهگذاریمینمایند،صندوقهای

صندوقهایآنهاهمانند.میکنندوعالوهبرتأمینمالی،چشماندازوسایرتوصیههایالزمرانیزارائهمیدهندایفا

سهیاچهارطی،معموالًافقسرمایهگذاریمحدودیدارندکهبهنوعکسبوکاربستگیداشتهوهدف،خروجخرید

استفرضبراین.کمیازآنهاسودآورباشدتعداداینصندوقهاتعدادزیادیسرمایهگذاریهایکوچکانجاممیدهندوانتظاردارند.استسال

.خواهدبودکهزیانسایرسرمایهگذاریهاراجبراننمایدسودآورکهسرمایهگذاریهاییکهبهسودآوریمیرسدآنقدر



42خالصه فصل 
حبهادارمرجدراینفصل،دربارهاینکهچگونهرویکردپرتفویبرایسرمایهگذاریمیتواندنسبتبهسرمایهگذاریسادهبررویتنهایکورقه•

.باشد،بحثشد

.،جایگزینشد«کلیهتخممرغهایشراداخلیکسبدقراردهد»مشکلتمرکزبریکنوعاوراقبهادارباشعاراینرویکردکه•

.پرتفوی،مزیتمتنوعسازیراایجادمیسازدواجازهمیدهدتاریسکبدونتأثیربربازدهکاهشیابد•

ازنشستگیسرمایهگذارانحقوقیشاملطرحوبرنامههایب.نیازهایمختلفسرمایهگذاریوانواعسرمایهگذارانحقیقیوحقوقیدستهبندیشدند•

.اشندبامنافعازپیشتعیینشده،موقوفهومؤسساتخیریه،بانکها،شرکتهایبیمه،شرکتهایسرمایهگذاریوصندوقدرآمدملیمیب

هادار،تشکیلارزیابیاوراقب.درکنیازهایسرمایهگذاروایجادبیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری،اولینمرحلهدرفرآیندمدیریتپرتفویاست•

.پرتفوی،نظارتومراحلارزیابیعملکردازجملهسایرمراحلمیباشند

صندوقهای.انواعمختلفگزینههایسرمایهگذاریراموردبحثقراردادهکهسرمایهگذارانمیتوانندبرایتشکیلپرتفویازآنهااستفادهنمایند•

هگذاریمشترکسرمایهگذاری،صندوقهایقابلمعاملهدربورس،صندوقهایپوششریسکوصندوقهایسهامخصوصیانواعگزینههایسرمای
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مقایسهایندوفرآیندانتخابازمیلیونهاداراییرا.داراییهایمالیبهطورکلیتوسطریسکوبازدهآنهاتعریفمیگردند

اینویژگیهاداراییهایمالیراازداراییهایفیزیکیمتمایز.آسانساختهوداراییهایمالیراقابلجایگزینیمینماید

قیمتتلویزیونبهکیفیتتصویر،شرکتتولیدکننده،اندازه.ساختهکهمیتواندازطریقابعادچندگانهتعریفشود

بدینصورتیکیازبزرگترینتفاوتهایبینداراییهایمالیو.صفحهنمایش،تعدادوکیفیتبلندگوهاوغیرهبستگیدارد

اگرچهداراییهایمالیدرواقعادعاییبررویداراییهایواقعیهستند،ویژگیهایمشترکآنها.فیزیکینشاندادهمیشود

دراینبخش،انواعروشهای.ارزشگذاریآنهارانسبتبهداراییهایواقعیسادهترمیسازد(ریسکوبازده)دردوبعد

.اندازهگیریریسکوبازدهبررسیومقایسهمیشوند

ویژگی های سرمایه گذاری دارایی ها
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ویژگی های سرمایه گذاری دارایی ها



بازدهدورهنگهداشت

اوالً،ممکناست.داراییهایمالیمعموالًدونوعبازدهبرایسرمایهگذارانایجادمینمایند

یثانیاً،قیمتدارای.درآمددورهایازطریقسودنقدیسهامیاپرداختهایسودایجادنمایند

.مالیمیتواندکاهشیاافزایشیابدومنجربهدرآمدیازیانسرمایهگردد



بازدهدورهنگهداشت

زدهمیانگینحسابییامیانگینبا

میانگینهندسیبازده

بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

مقایسهبازدهها

بازدهسالیانه

بازدهپرتفوی



بازدهدورهنگهداشت

تبازدهیکدورهزمانی،سادهاس.بازدهمیتوانددریکدورهزمانییاطیچنددورهمحاسبهگردد

بازدهچنددورهایازچندروشمحاسبهمیگردد،.زیراتنهایکراهبرایمحاسبهآنهاوجوددارد

.برایاجتنابازابهام،الزماستتفاوتآنهادانستهشود

.بازدهدورهنگهداشت،بازدهبهدستآمدهازنگهداریداراییبراییکمدتزمانمشخصاست

اگردارایی.ایندورهممکناستیکروز،یکهفته،یکماه،پنجسالیاهرمدتدیگریباشد

tودرزمان100باقیمت(t-1)درحالحاضرخریداریشود،درزمان(اوراققرضه،سهاموغیره)

بهفروشبرسدوهیچسودیادرآمددیگریطیدورهنداشتهباشد،بازدهدوره105باقیمت

باشد،tواحددرآمددرزمان2درصورتیکهدارای((.105-100)÷100)درصدخواهدبود5نگهداشت

:محاسبهاینبازدهمیتواندبافرمولزیرنشاندادهشود.درصدخواهدبود7کلبازدهبرابربا
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بازدهدورهنگهداشت

𝐑 =
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏 + 𝑫𝒕

𝑷𝒕−𝟏
=
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏
𝑷𝒕−𝟏

+
𝑫𝒕

𝑷𝒕−𝟏
= 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒂𝒊𝒏 + 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒚𝒊𝒆𝒍𝒅

=
𝑷𝒕 + 𝑫𝒕

𝑷𝟎
− 𝟏

P،قیمتD،سودسهامt-1آغازدورهو،tپایاندورهاست.
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زدهمیانگینحسابییامیانگینبا

هنگامیکهداراییطیچنددورهنگهداریشود،تجمعبازدههایهردورهدرقالبیکبازدهکلی
مولهمچنینامکانداردکهبازدهبراییکدورهنگهداریغیرمع.بهمنظورسهولتمقایسهضروریاست

-1993)سالاخیر16درصدیتوسطآسترازنکادر455برایمثال،بازده.یاطوالنیمحاسبهگردد
هممکناستبامعنینباشدمگراینکهتمامیبازدههایدیگربراییکزمانیکسانمحاسب(2008

دادهبنابراین،بیشتربازدههایدورهنگهداریبهصورتبازدهروزانه،ماهانهیاسالیانهگزارش.میشود
.میشود

راهترکیببازدههایچندیندورهنگهداریمیتواندباتوجهبهروشمحاسبه،نتایجمختلفیبههم
.دراینبخشروشهایمختلفمحاسبهمیانگینبازدهبررسیمیشود.خواهدداشت

هبازدهبنابراین،میانگینس.سادهترینروشبرایمحاسبهمیانگینبازده،روشمیانگینسادهاست
35+درصد27)÷3:درصدبهازایهرسالخواهدبود4درصد،27درصدو35درصد،-50سالیانه
عیارمیانگینحسابیبهسادگیمحاسبهمیگرددوویژگیهایآمارینظیرانحرافم(.درصد-50+درصد
.دارد
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زدهمیانگینحسابییامیانگینبا

تفاوتمیتوانیممیانگینحسابیبازدهوانحرافمعیارآنرامحاسبهنماییمتاپراکندگیمشاهداتاطرافمیانگین،مقدار

.میانگیننسبتبهصفررابررسینماییم

کلTاستوtنشاندهندهبازدهدردورهزمانیRitونوعدارایینشاندادهمیشود،ഥ𝑹𝒊بهطورکلی،میانگینحسابیبازدهبا

:دورهرانشانمیدهد

ഥ𝑹𝒊 =
𝑹𝒊𝟏 + 𝑹𝒊𝟐 +⋯+𝑹𝒊,𝑻−𝟏 + 𝑹𝒊𝑻

𝑻
=
𝟏

𝑻


𝒕=𝟏

𝑻

𝑹𝒊𝒕
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میانگینهندسیبازده

میانگینحسابیبازده،میانگینبازدههایبهدستآمدهازیکواحدسرمایهگذاریدرآغازهردوره
هبهفرضبرایناستمقدارسرمایهگذاریشدهدرابتدایهردورهیکساناستوشبی.نگهداریاست

ودهایس)بااینحال،ازآنجاییکهمقدارپایهدرهرسالهتغییرمینماید.مفهوممحاسبهسودسادهاست
دسی،بازدههن(سالگذشتهمیبایستیبهمقداراولیهاضافهشودویابهصورتمرکبمحاسبهگردد
هندسیمیانگین.دورهنگهداشتممکناستکامالًبابازدهبهدستآمدهبهروشحسابیمتفاوتباشد

فرضمیکند،مقدارسرمایهگذاریدرابتدایهرسالمجدداًتنظیمنشدهواثراتسودمرکبباقی
ومیانگینحسابی«خریدونگهداری»اساساًمیانگینهندسی،نشاندهندهاستراتژی.میماند

.استنشاندهندهسرمایهگذاریمقداریثابتدرآغازهردوره
میانگینهندسیبازدهبیشترازمیانگینحسابینشاندهندهرشدارزشپرتفویطییکدورهمشخص

.:است
:ودرمعادلهزیرنشاندادهمیشودഥ𝑹𝑮𝒊بهطورکلی،میانگینهندسیبازدهبا

ഥ𝑹𝑮𝒊 = 𝑻
𝑻

𝟏 + 𝑹𝒊𝟏 × 𝟏 + 𝑹𝒊𝟐 …× (𝟏 + 𝑹𝒊,𝑻−𝟏) × (𝟏 + 𝑹𝒊𝑻) − 𝟏
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میانگینهندسیبازده

بازدهواقعیهرسالومیانگینواقعیدرپایانهرسالرابااستفادهاز1شکل.درصدمحاسبهشد4درمثالبخشقبل،میانگینحسابی

یوروخواهیم0/8573یوروآغازکنیمباتوجهبهجدولدرپایانسالسوم،مبلغ1درصورتیکهبا.بازدههایواقعیمحاسبهمینماید

بلمحاسبهتوجهداشتهباشیدکهبازدهیبهصورتمرکبمحاسبهشدهاستدرغیراینصورت،بازدهبایدنسبتبهمقدارسالق.داشت

حالبهمقایسهمقدار.یورودرابتدایدوره1یورومیبودنه0/5درصدبازدهیدرسالدومکهمعادلمبلغ35بهعنوانمثال.میشد

درصدیبه4مقداریکهبااحتساببازدهی.درصدیبهدستخواهدآمدمیپردازیم4واقعیکسبشدهبامقداریکهبراساسبازدهی

.یورواست0/8573خواهدبودکهبسیاربیشترازمقدارواقعی=(1×1/043)یورو1/1249دستخواهدآمددرپایانسالسوممعادل

کهبازدههردورهبهطورکلی،میانگینحسابیبهسمتباالتورشداراستمگراین.درنتیجهمیانگینحسابیبیشترازمقدارواقعیاست

همین)اشدتورشمیانگینحسابیدرصورتیکهبازدهدرهردورهنگهداریترکیبیازبازدههایمثبتومنفیب.نگهدارییکسانباشد

.شدیدتراست(مثال

=
𝑻

ෑ

𝒕=𝟏

𝑻

𝟏 + 𝑹𝒊𝑻 − 𝟏 RitبازدههرداراییدرزمانtوTبرابرباکلدورهاست.
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میانگینهندسیبازده

درصداستدرحالیکهمیانگینحسابیبازده-5دراینمثال،بااستفادهازفرمولباالمیانگینهندسیبازدهدرهرسالبرابربا
0/8574درصد،مقداریبرابربا-5حاکیازآناستکهبااستفادهازمیانگینهندسی1ستونآخردرشکل.درصداست4

اینتفاوتکمدرمقادیرپایانیدرنتیجه.یورونزدیکاست0/8573یورودرپایاندورهسهسالهخواهدبودکهبهمقدارواقعی
انگینبهدلیلاثرمرکب،میانگینهندسیبازدههمیشهکمتریابرابربامی.درصداست-5تخمیندرمحاسبهمیانگینهندسی

،حسابیبازده
ഥ𝑹𝑮𝒊 ≤ ഥ𝑹𝒊استمگراینکهبازدههایموردمحاسبهیکسانباشند.

1کل ش

ندسی مقدار پایانی سال با استفاده از میانگین ه

درصد-5
درصد4مقدار پایانی سال با استفاده از میانگین حسابی  مقدار واقعی در پایان سال

بازده واقعی برای 

(درصد)سال 

یورو1 یورو1 یورو1 0سال 

95/0 04/1 5/0 -50 1سال 

9025/0 0816/1 675/0 35 2سال 

8574/0 1249/1 8573/0 27 3سال 
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بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

قمحاسباتبازدهفوقالذکربرایمقدارپولیکهدردورههایمتفاوتسرمایهگذاریشدهاست،صد

رویاگ.آنچهمهماست،مقدارپولیاستکهسرمایهگذاردرهرسالسرمایهگذاریکردهاست.نمیکند

یورونیزدرسالسومسرمایهگذاریکرده1.000یورودرسالدومو1.000یورودرسالاول،10.000

درصدبودهباشد،ویمتحملزیانسنگینیشدهاستدرصورتیکه-50باشد،اگربازدهدرسالاول

درصدیبرایاوبهشدت-50یورودرسالاولسرمایهگذاریکردهبود،تأثیربازده100اگراوتنها

.کاهشمییافت

زونبازدهمو.بازدهموزونپولی،مقادیرپولیحاصلازبازدهیرابرایسرمایهگذارمحاسبهمینماید

اخلی،همانندنرخبازدهد.پولیوروشمحاسبهآنشبیهبهنرخبازدهداخلیوبازدهتاسررسیداست

انمقادیرسرمایهگذاریشدهازدیدسرمایهگذارهمانجریاناتخروجیبودهومقدارپولیکهدرپای

.دورهباقیماندهاست،همانجریاناتنقدورودیمیباشند
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بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

کنید،فرض.دراینمثال،ازبازدههایواقعیدرمثالقبلیاستفادهمینماییم.بازدهموزونپولیبایکمثالنشاندادهمیشود

یورویدیگر950یورودرصندوقمشترکسرمایهگذارینمایدودرابتدایسالدوم100سرمایهگذاردرابتدایسالاولمبلغ

.نشاندادهشدهاست2جریاناتنقدیدرشکل.یوروبرداشتکند350سرمایهگذارینمایدودرپایانسالدوممبلغ

2کلش
3 2 1 سال

1.000 50 0 مانده ابتدای دوره

0 950 100 در آغاز سال( جریان نقدی ورودی برای صندوق مشترک)سرمایه گذاری جدید توسط سرمایه گذار 

1.000 1.000 100 مانده پایان دوره

درصد27 درصد35 درصد-50 بازده سرمایه گذاری در هرسال

270 350 درصد-50 سرمایه گذار( زیان)سود 

0 350- 0 در پایان سال( جریان نقدی خروجی از صندوق مشترک)برداشت توسط سرمایه گذار 

1.270 1.000 50 مانده پایان دوره
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بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

تعدادT.نرخبازدهداخلیبرابراستبانرختنزیلیکهدرآنمجموعارزشفعلیاینجریاناتنقدیبرابرباصفرخواهدبود

:نرخبازدهداخلییانرخبازدهموزونپولیاستIRRوtجریاناتنقدیدرزمانCFtدورهها،



𝑡=0

𝑇
𝐶𝐹𝑡

1 + 𝐼𝑅𝑅 𝑡 = 0

مییابدجریاننقدیمثبتجریانورودیاستکهپولبهسمتسرمایهگذارجریان.جریاننقدیمیتواندمثبتیامنفیباشد

لیرامیتوانیمنرخبازدهداخ.درحالیکهجریاننقدیمنفییکجریانخروجیاستکهپولازسمتسرمایهگذارخارجمیگردد

بهجریان CF0بنابراین.هرجریاننقدیورودیوخروجیدرپایانهرسالرخمیدهد.بااستفادهازمعادلهفوقمحاسبهنماییم

زیراجریانات.بهجریاننقدیدرپایانسالسومیاآغازسالچهارماشارهدارد CF3نقدیدرپایانسالصفریاآغازسالاولو

.برابرباصفراست CF0،دورهتنزیل(1پایانسالصفریاابتدایسال)نقدیتنزیلشدهاند



بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

𝑪𝑭𝟎 = −𝟏𝟎𝟎

𝑪𝑭𝟏 = −𝟗𝟓𝟎

𝑪𝑭𝟐 = +𝟑𝟓𝟎

𝑪𝑭𝟑 = +𝟏, 𝟐𝟕𝟎

𝑪𝑭𝟎
𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟎 +

𝑪𝑭𝟏
𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟏 +

𝑪𝑭𝟐
𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟐 +

𝑪𝑭𝟑
𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟑

=
−𝟏𝟎𝟎

𝟏
+

−𝟗𝟓𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟏 +
+𝟑𝟓𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟐 +
𝟏𝟐𝟕𝟎

𝟏 + 𝑰𝑹𝑹 𝟑 = 𝟎

𝑰𝑹𝑹 = 𝟐𝟔. 𝟏𝟏%
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بازدهموزونپولییانرخبازدهداخلی

IRR = 11.26نرخبازدهداخلییانرخبازدهموزونپولیاستکهبهسرمایهگذارمیگویدکهازمقادیرکلدوره.درصد

یدرزمانیاینبازدهبیشترازمیانگینحسابیوهندسیاستزیرامقدارکم.سرمایهگذاریشدهچهمبلغیبهدستآوردهاست

.درصدبود،سرمایهگذاریشدهبود-50کهبازدهصندوقمشترک

اندهدامااگرچهبازدهموزونپولیمعیاردقیقیاستبرایاینکهمقادیربهدستآمدهازکلسرمایهگذاریرابهسرمایهگذارنش

برایمثال،اینبازدهاجازهمقایسهبازدهبینافرادمختلفیافرصتهای.اینمعیاردرشرایطدیگرکاربردمحدودیدارد

دزیرادوسرمایهگذاردرصندوقمشترکیکساندارایبازدههایموزونپولیمتفاوتیهستن.سرمایهگذاریمختلفرانمیدهد

.مبالغمتفاوتیرادرسالهایمختلفسرمایهگذاریکردهاند
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مقایسهبازدهها

بردهرمثالزیرمحاسبه،مقایسهوکار.بخشقبلیتعدادزیادیروشاندازهگیریبازدهرامعرفینمود

.روشاندازهگیریرانشانمیدهد

1مثال

محاسبهبازدهها

اولیلورمانوهمسرشسوزاندرحالبرنامهریزیکردنبرایدورانبازنشستگیخودهستندو

نآنهابرای.گذشتهچندصندوقمشترکرابرایسرمایهگذاریمقایسهنمایندعملکردمیخواهند

شدهباورندمقایسهیکدورهپنجسالهمناسباستودادههایمربوطبهصندوقراینوالیبهآنهاداده

.است
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مقایسهبازدهها

.خانوادهلورمانمیخواهنداطالعاتذیلرابرایسهولتمقایسهصندوقهابهدستآورند

.بازدهدورهنگهداشتبرایدورهپنجسالهرامحاسبهنمایید1)

.میانگینحسابیسالیانهبازدهرامحاسبهنمایید2)

چگونهاینبازدهبامیانگینحسابیبازدهسالیانهمقایسهمیگردد؟.میانگینهندسیبازدهسالیانهرامحاسبهنمایید3)

درصداست؟5آیابازدهسالیانهموزونپولیبیشتراز.درصدرابهدستآورد5خانوادهلورمانمیخواهدحداقلبازدهسالیانه4)

(درصد)خالص بازده  (میلیون یورو)دارایی های تحت مدیریت در آغاز سال  سال

15 30 1

5- 45 2

10 20 3

15 25 4

3 35 5
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مقایسهبازدهها

:1پاسخبرای

:بازدهدورهنگهداشتبرایدورهپنجسالهبرابراستبا

1-(5R+1( )4R+1( )3R+1( )2R+1( )1R+1=)R

=( 1/15)×(0/95)×(1/10)×(1/15)×(1/03)ـ 1= 0/4235=درصد 42/35

:2پاسخبرای

:میانگینحسابیبازدهسالیانهحسابمیتواندبهصورتزیرمحاسبهشود

=درصد7/60
درصد15-درصد5+درصد10+درصد15+درصد3

ത𝑅𝑖 = 5
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مقایسهبازدهها

:3پاسخبرای

:میانگینهندسیبازدهسالیانهمیتواندبااستفادهازروشزیرمحاسبهشود

.درصدیعنیکمیکمترازمیانگینحسابیبازدهبودهاست7/32بنابراین،میانگینهندسیبازدهسالیانهبرابراستبا

ത𝑅𝐺𝑖 =
𝑇

1 + 𝑅𝑖1 × 1 + 𝑅𝑖2 …× (1 + 𝑅𝑖,𝑇−1) × (1 + 𝑅𝑖𝑇) − 1

=
5
1.15 × 0.95 × 1.10 × 1.15 × 1.03 − 1

=
5
1.4235 − 1 = 0.0732 = 7.32%
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مقایسهبازدهها

:4پاسخبرای

هدرانطورکبهمنظورمحاسبهنرخبازدهموزونپولی،فهرستیازبازدههایسالیانهومبالغسرمایهگذاریتهیهنماییدتاجریاناتنقدیراهم

.تمامیمبالغبهمیلیونیوروهستند.آمدهتعیینکنید3شکل
3جدول

5 4 3 2 1 سال

75/28 22 75/42 50/34 0 مانده ابتدای دوره

25/6 3 0 50/10 30 (جریانات نقدی ورودی صندوق)سرمایه گذاری جدید توسط سرمایه گذار 

0 0 22.75- 0 0 (جریان خروجی نقدی صندوق)برداشت توسط سرمایه گذار 

35 25 20 45 30 مانده پایان دوره

درصد3 درصد15 درصد10 درصد-5 درصد15 بازده سرمایه گذاری برای سال

05/1 75/3 2 25/2- 50/4 سرمایه گذاری( زیان)سود 

05/36 75/28 22 75/42 50/34 مانده پایان سال
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مقایسهبازدهها

36/05-=5CF،6/25-=4CF،3/00-=3CF،22/75+=2CF،10/50-=1CF،30/00-=0CF

.هرجریاننقدیورودییاخروجیدرپایانهرسالرخمیدهد.برایشفافسازی،ممکناستتوضیحنمادهرجریاننقدیمناسبباشد

ازآنجائیکه.اشارهدارد6یاآغازسال5بهجریاننقدیدرپایانسالCF5و1بهجریاننقدیدرپایانسالصفریاآغازسالCF0بنابراین

CF5برابرباصفراستدرحالیکهدورهتنزیلبرایCF0،دورهتنزیل(1پایانسالصفریاآغازسال)جریاناتنقدیتاسالصفرتنزیلشدهاند

.سالاست5برابربا

درصداستفاده5بهجایمحاسبهمعادلهزیر،ازبازده.،معادلهزیربایدبرابرباصفرباشد(IRR)بهمنظورمحاسبهدقیقنرخبازدهموزونپولی

درصدنرخ5درصداستزیرا5درصورتیکهمثبتباشد،نرخبازدهموزونپولیبیشتراز.نماییدتامشاهدهنماییدکهپاسخمثبتاستیامنفی

.تنزیلنمیتواندارزشآنرابهصفرکاهشدهد

−30.00

1.05 0 +
−30.00

1.05 0 +
−10.50

1.05 1 +
−22.75

1.05 2 +
−3.00

1.05 3 +
−6.25

1.05 4 +
−36.05

1.05 5 = 1.1471

بااستفادهازماشینحسابمالی،نرخبازدهموزون.درصداست5ازآنجاییکهارزشبدستآمدهمثبتاست،نرخبازدهموزونپولیبیشتراز
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بازدهسالیانه

یا)تاهتراغلببازدهمحاسبهشدهرایکدورهکو.دورهایکهدرآنیکبازدهمحاسبهمیشودمیتواندمتغیرباشد

ماهه3یدممکناستاوراقخزانهکوتاهمدتباسررس.ازیکسالرابهبازدهسالیانهتبدیلمینماییم(طوالنیتر

هنمود؟چگونهمیتواناینبازدههارامقایس.خریدارینماییدیایکموقعیتسهماههدرقراردادآتیاتخاذکنید

تگیوبنابراین،بازدههایروزانه،هف.دربسیاریموارد،سالیانهکردنتمامبازدههایموجودبسیارمناسباست

یاستفادهبعالوه،بسیاریازفرمولهاییکهبرایمحاسبهقیمتخاص.سهماههبهبازدهسالیانهتبدیلمیشوند

برای.وندشدهاستممکناستنیازمندتمامبازدههاودورههاباشندتابهعنواننرخبازدهسالیانهتوضیحدادهش

.مثال،رایجتریننسخهمدلقیمتگذاریبلکشولزنیازمندبازدهسالیانهودورههایچندسالهاست

وجوددربهمنظورسالیانهسازیهربازدهبرایدورهایکوتاهترازیکسال،بازدهبرایدورهبایدباتعداددورههایم

.بار4باروبازدهسهماهه52بارترکیبشدهاست،یکبازدههفتگی12یکبازدهماهیانه.یکسالترکیبشود

بهتعداد365برایتعدادروزهایغیرمعمول،بااستفادهازنسبت.بارترکیبمیشوند365بازدههایروزانهنیز
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بازدهسالیانه

:هفتهدریکسالوجوددارد52درصدباشد،بازدهسالیانهمرکببهصورتزیرمحاسبهمیشودزیرا0/2اگربازدههفتگیبرابربا

𝑟𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 + 𝑟𝑤𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦
52
− 1 = 1 + 0.2% 52 − 1

= 1.002 52 − 1 = 0.1095 = 10.95%

:بنابراین.روزدرسالمحاسبهمیگردد365درصدباشد،بازدهسالیانهبافرض0/4روزبرابربا15اگربازده

𝑟𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 + 𝑟15
Τ365 15 − 1 = 1 + 0.2% Τ365 15 − 1

= 1.004 Τ365 15 − 1 = 0.1020 = 10.20%

:c=12وبراییک c=4براییکدورهسهماهه،.تعداددورههاییکسالرانشانمیدهدCدرمعادلهزیر

𝑟𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 + 𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛
𝑐
− 1
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بازدهسالیانه

ماههراسالیانه18چگونهمیتوانیمیکبازدهدورهنگهداشتکهبیشترازیکسالاستسالیانهکنیم؟برایمثال،چگونهبازدهدورهنگهداشت

𝑐ماههاست،درمعادلهباال18میسازیم؟ازآنجائیکهیکسالشاملدوسومدورههای = Τ2 درصدیمیتواندبهصورت20ماهه،18بازده.3

:زیرسالیانهشود

،تعداددورههاینگهداریدریکفصلیادرc.درصورتنیازبهبازدههفتکییافصلیبرایمقایسهنیزمیتوانازهمینمعادلهاستفادهنمود

برایتبدیل.یدبرایمثال،فرضنماییدکهمیخواهیدبازدهروزانهیاسالیانهرابرایمقایسهبهبازدههفتگیتبدیلنمای.طولیکهفتهاست

1÷52برایتبدیلبازدهسالیانهبهبازدههایهفتگی،.روزمعاملهدریکهفتهوجوددارد5است،فرضنماییدکهc=5بازدهروزانهبههفتگی،

=c.اینمعادلهبرایبازدههفتگیمیتواندبهصورتزیربازنویسیشوند:

𝑟𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 + 𝑟18𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
Τ2 3 − 1 = 1 + 0.20 Τ2 3 − 1

= 0.1292 = 12.92%
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بازدهسالیانه

خاهماننریکیازمحدودیتهایاصلیسالیانهسازیبازدهایناستکهفرضمیکند؛بازدههامیتواننددقیقاًتکرارشوندوپولمیتواندب

درصدطییکهفتهبه5یکسرمایهگذارممکناستبازدهیبرابربا.ایننوعبازدههمیشهممکننیست.بازدهیمجدداًسرمایهگذاریشود

درصدبازده5امابسیاربعیداستکهاوهرهفته.دستآوردزیرابازاردرآنهفتهافزایشیافتهاستیااینکهسهامویافزایشداشتهاست

درصداست1164/3کسبنمایدیعنیمعادلبازدهسالیانه

= ((1.05)52 − قایسهبازدهسالیانهامکانم.بنابراین،سالیانهسازیبازدههایکوتاهمدتباوجوداینمحدودیتاهمیتخاصیدارند(1

.داراییهایمختلفودردورههایزمانیمختلفرافراهممیسازد

𝑟𝑤𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦 = 1 + 𝑟𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦
5
− 1; 𝑟𝑤𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦 = 1 + 𝑟𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙

Τ1 52 − 1
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بازدهپرتفوی

قمیانگینهنگامیکهچندینداراییدریکپرتفویقرارمیگیرند،مامیتوانیمبازدهپرتفویراازطری

ذاریدربازدهپرتفویبهسادگیمیانگینموزونبازدهسرمایهگ.موزونبازدهداراییهامحاسبهنماییم

درصدازسرمایهگذاریپرتفویرا25درصدیداشتهباشدو20اگرداراییبازده.یکداراییاست

iبهطورکلی،اگردارایی(.درصد20×درصد25)درصداست5تشکیلدهد،سهمبازدهپرتفوی،

:بهصورتزیرخواهدبودRpرادرپرتفویداشتهباشد،بازدهپرتفویwiباشدووزنRiدارایبازده

𝑅𝑃 =

𝑖=1

𝑁

𝑤𝑖𝑅𝑖 ,

𝑖=1

𝑁

𝑤𝑖 = 1
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بازدهپرتفوی

درصد100باید(ازجملهپولنقد)شودزیراداراییهاییکپرتفوی1توجهداشتهباشیدکهجمعوزنداراییهاباید

اننقدیهمچنین،توجهداشتهباشیدکهاینبازدههابراییکدورههستند،بنابراینهیچجری.سرمایهگذاریراتشکیلدهند

.طیدورهوجودنداردووزنداراییهاثابتباقیمیماند

.فادهمیکنیممحاسبهبازدهییکپرتفویبادوداراییآساناست،بنابراینتنهاازدوداراییبراینشاندادنبیشترمفاهیماست

یرنوشتهبازدهپرتفویبادوداراییبهصورتز.ارزیابیپرتفویباچندیندارایی،دربخشهایبعدیموردبررسیقرارمیگیرد

.هستند2و1وزنداراییهای w2و w1میشودکه

𝑅𝑃 = 𝑤1𝑅1 + 𝑤2𝑅2

𝑅𝑃 = 𝑤1𝑅1 + 1 − 𝑤1 𝑅2
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بازدهپرتفوی

:بنابراین.درصدباشد100ازآنجائیکهپرتفویشاملدوداراییاست،مجموعدووزنبایدبرابربا

𝑤1 +𝑤2 = 1 𝑜𝑟 𝑤2 = 1 − 𝑤1

:باجایگزینی،میتوانیممعادلهزیررابازنویسینماییم

𝑅𝑃 = 𝑤1𝑅1 + 1 − 𝑤1 𝑅2
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روشهایاندازهگیریآماریبازدهدربخشقبلیموردبحثقرارگرفتندومعموالًدرمورد

ندداراییهایخاصیمان.بسیاریازداراییهاودورههایزمانیمختلفقابلاستفادهمیباشند

هصندوقهایمشترکوویژگیهاییهمچونمالیاتوتورمممکناستنیازبهمحاسبهبازد

.بهگونهایدیگرباشد

خشاگرچهدرنظرگرفتنتمامیویژگیهایداراییدرمحاسبهبازدهممکننیستامادراینب

بازدههایقبلوبعداز)،مالیات(بازدههایخالصدربرابرناخالص)درموردتأثیرهزینهها

بسیاریاز.واهرمبحثخواهیمکرد(بازدههایواقعیواسمی)،تورم(پرداختمالیات

برای(ابزارسرمایهگذاری)سرمایهگذارانازصندوقهایمشترکیادیگرنهادهایمالی

صندوقهاهزینههایمدیریتیوکارمزدهاییرااز.سرمایهگذاریاستفادهمیکنند

یزبایددرنتیجه،برایمحاسبهبازدهخالص،هزینههایصندوقن.سرمایهگذاراندریافتمیکنند

اقعیپسالبته،ممکناستیکسرمایهگذارنیازبهمحاسبهبازدهیخالصو.درنظرگرفتهشود

تازپرداختمالیاتداشتهباشدکهدرواقع،دقیقاًهمانمبلغیاستکهسرمایهگذاردریاف

.اینروشهایاندازهگیریبازدهدرادامهنشاندادهخواهندشد.مینماید



بازدهخالصوناخالص

بازدهاسمیقبلوپسازکسرمالیات

بازدهواقعی

بازدهاهرمی
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بازدهخالصوناخالص

بازدهناخالص،بازدهیبهدستآمدهازمدیریتداراییقبلازکسوراتمربوطبههزینههای
ربوط،برداشت،مالیاتیاهرهزینهدیگریکهمستقیماًبهبازدهمربوطنیستوبیشترممدیریتی

ااینهزینههاازبازدهناخالصکسرنمیگردندزیراب.مدیریتومسائلاداریسرمایهگذاریاستبه
هگذارتحتمدیریتتغییرمیکنندیاممکناستبهدلیلوضعیتمالیاتیسرمایمقدارداراییهای

معامالتی،نظیرکارمزدهادرمحاسباتبازدهناخالصبهحسابمیآیندهزینههای.کنندتغییر
اخالصبنابراین،بازدهن.زیراهزینههایمعامالتینسبتیازداراییمدیریتشدهاست(کسرمیشوند)

طبایکمعیارمناسببرایارزیابیومقایسهمهارتمدیرانداراییاستزیراهیچیکازهزینههایمرتب
.مدیریتومسائلاداریسرمایهگذاریرادرنظرنمیگیرد

چهمیزانبازدهیبرای(صندوقمشترکیاغیره)بازدهخالصنشانمیدهدچهابزارسرمایهگذاری
تمامیهزینههایاداریومدیریتیکهبازدهسرمایهگذارراکاهش.دستآوردهاستسرمایهگذاربه

یچهچیز)زیراسرمایهگذاراننگرانبازدهخالصهستند.محاسبهمیگردندبازدهیخالصمیدهددر
وقهای،صندوقهایمشترککوچکبامقدارداراییمحدوددرمقایسهباصند(حقیقتاًدریافتمیکنند

درنتیجه،بسیاریاز.بزرگ،هزینههایادارییکسانیدارندکهباعثکاهشبازدهیآنهامیشود
نهصندوقهایمشترککوچکازبخشیازهزینههاینگهداریچشمپوشیمیکنندتاهمچناندرصح

.رقابتباقیبمانند
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بازدهاسمیقبلوپسازکسرمالیات

ستندتمامیروشهایاندازهگیریکهقبالًموردبحثقرارگرفتندبازدهاسمیقبلازکسرمالیاته

رمالیاتبهطورکلی،تمامیبازدهها،اسمیوقبلازکس.کهنسبتبهمالیاتیاتورمتعدیلنشدهاند

.هستندمگراینکهبهآناشارهشدهباشد

دونوع.سرمایهگذاراننگرانبدهیهایمالیاتیهستندزیرامالیاتبازدهواقعیراکاهشمیدهد

دنظیرسودتقسیمیوسو)ودرآمد(تغییردرقیمت)بازده،سودناشیازافزایشقیمتسهام

بهدوسودناشیازافزایشقیمتسهام.معموالًبهصورتمتفاوتیمشمولمالیاتمیشوند(سپرده

سودناشیازافزایش.سودناشیازافزایشقیمتسهامکوتاهمدتوبلندمدت:صورتوجوددارد

.استقیمتسهامبلندمدتمعموالًشاملمالیاتترجیحیدرتعدادیازکشورها
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بازدهاسمیقبلوپسازکسرمالیات

درآمدحاصلازسودتقسیمیممکناستهماننددرآمد.مانند،درآمدعادیدربیشترکشورهامشمولمالیاتاستدرآمد

بازده.ودعادیمشمولمالیاتشودیانرخمالیاتکمتریداشتهباشدویابستهبهکشورونوعسرمایهگذارمعافازمالیاتش

.اسمیپسازکسرمالیاتبهصورتبازدهکلمنهایهرگونهمالیاتبردرآمدهایبهدستآمدهمحاسبهمیشود

ازآنجائیکهمالیاتنسبتبهسودناشیازافزایشقیمتسهامبهدستآمدهودرآمدپرداختمیشود،مدیرسرمایهگذاری

بنابراین،بسیاریاز.میتواندبدهیمالیاتیراازطریقانتخاباوراقبهادارمناسبوکاهشگردشمالی،کاهشدهد

.سرمایهگذاران،مدیرانسرمایهگذاریرابراساسبازدهاسمیپسازکسرمالیاتبررسیمینمایند
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بازدهواقعی

ویقبازدهبدونریسکواقعیبهعنوانجبرانیبرایبهتع:شاملسهمؤلفهاست(r)بازدهاسمی

وصرفریسکبهعنوان(𝛑)،تورمبهعنوانجبرانیبرایکاهشقدرتخرید(rrF)انداختنمصرف

:بنابراین،بازدهاسمیوبازدهواقعیمیتوانندبهصورتزیربیانشوند(.RP)ریسکنکول

𝟏 + 𝒓 = 𝟏 + 𝒓𝒓𝑭 × 𝟏 + 𝝅 × 𝟏 + 𝑹𝑷

𝟏 + 𝒓𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟏 + 𝒓𝒓𝑭 × 𝟏 + 𝑹𝑷 𝒐𝒓

𝟏 + 𝒓𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟏 + 𝒓 ÷ 𝟏 + 𝝅
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بازدهواقعی

واقعیباتوجهبهمعادلهدومبا«ریسکپذیری»اغلباوقات،بازدهبدونریسکواقعیوصرفریسکبرایدستیابیبهنرخ

بازدهواقعینسبتبهسایربازدههادرطول.یکدیگرترکیبمیشوندوبهسادگیبهعنوانبازدهواقعیدرنظرگرفتهمیشوند

همچنینمناسبترینمعیارمقایسهبازدهی.دورههایزمانی،مفیدتراستزیرانرختورمممکناستدرطولزمانتغییرنماید

درنهایت،بازدهواقعیپسازکسرمالیاتآن.میانچندکشورباارزهایمختلفوشرایطتورمیمتفاوت،بازدهواقعیاست

چیزیاستکهسرمایهگذاربهعنوانجبرانیبرایبهتعویقانداختنمصرفوریسکنکولپسازپرداختمالیاتبهعنوانبازده

درنتیجه،بازدهواقعیپسازکسرمالیاتیکمعیارمناسببرایتصمیمگیریهایسرمایهگذاری.سرمایهگذاریدریافتمیکند

اگرچهاینمعیارمناسبیبرایبازدهسرمایهگذاریاستامابهطورمعمولتوسطمدیرانداراییمحاسبهنمیشودزیرا.است

یبرایمثال،مؤلفهمالیاتیبهنرخمالیات.برآوردیکمؤلفهمالیاتیکلیوکاربردیبرایتمامیسرمایهگذارانکارآسانینیست

ونوعدارایی(بلندمدتیاکوتاهمدت)مخصوصسرمایهگذار،مدتزمانیکهسرمایهگذاریکسرمایهگذاریرانگهداریمیکند

.بستگیدارد(معافازمالیات،مالیاتمعوقیانرمال)کهنگهداریمیشود



بازدهاهرمی

شدرمحاسباتقبلی،فرضنمودیمکهموقعیتسرمایهگذاردریکداراییصددرصدباپولخود

درصورتیکهاگرسرمایهگذاریکموقعیتاهرمیبهوجودآوردهباشد،محاسبات.انجامشدهاست

تاوالً،اتخاذیکموقعی.دوروشبرایداشتنداراییبهصورتاهرمیوجوددارد.متفاوتخواهندبود

دراین.درقراردادهایآتیکهبامبلغیدرحدوددهدرصدارزشواقعیداراییامکانپذیرخواهدبود

ندتوجهداشتهباشید،زیاننیزهمان.مورد،بازدهاهرمی،دهبرابربازدهپولخودسرمایهگذاراست

یخودسرمایهگذارانازطریقوامگرفتن،داراییبیشترازپولواقعهمچنین.شدسود،دهبرابرخواهد

یاراینروشدرخریدسهامواوراققرضهویاسرمایهگذاریدرامالکومستغالتبس.داشتهباشند

شوداگرپنجاهدرصدازپولسرمایهگذاریشدهوامگرفتهشود،بازدهداراییدوبرابرمی.رایجاست

.اماسرمایهگذاربایدبهرهوامدریافتشدهرادرنظرداشتهباشد



واریانسیکدارایی

واریانسیکپرتفوی

انحرافمعیاریکدارایی
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واریانسیکدارایی

مربعاتبهواریانسازطریقانحرافمیانگین.واریانسیاریسکمعیارنوسانیاپراکندگیبازدهاست

یسکیواریانسبیشتر،نشاندهندهبازدهیکمترقابلپیشبینیوسرمایهگذاریر.دستمیآید

:بازدههایداراییازطریقمعادلهزیرارائهمیشود(𝝈𝟐)واریانس.است

𝝈𝟐 =
σ𝒕=𝟏
𝑻 𝑹𝒕 − 𝝁 𝟐

𝑻
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واریانسیکدارایی

RtبرابربابازدهدورهtاستوT،تعدادکلدورهها𝝁میانگینبازدههایTبافرضاینکهTجامعهآماریبازدههاباشداست.

اجههمانگونهکهمعموالًدردنیایسرمایهگذاریباآنمو)اگرتنهایکنمونهبازدهبهجایجامعهبازدههادردسترسباشد

انجام(T-1)باواریانسنمونهباجایگزینیمخرج.،معادلهباالواریانسراکمترازمقدارواقعیمحاسبهمینماید(میشویم

.واریانسنمونهاست S2میانگینبازدهنمونهوഥ𝑹میشودکه

𝑺𝟐 =
σ𝒕=𝟏
𝑻 𝑹𝒕 − ഥ𝑹 𝟐

𝑻 − 𝟏
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انحرافمعیاریکدارایی

انحرافمعیارجامعهوانحرافمعیارنمونه.انحرافمعیاربازدهیکدارایی،ریشهدومواریانسبازدههااست

:درمعادالتزیرنشاندادهشدهاست

𝜎 =
σ𝑡=1
𝑇 𝑅𝑡 − 𝜇 2

𝑇
; 𝑠 =

σ𝑡=1
𝑇 𝑅𝑡 − ത𝑅 2

𝑇 − 1

اناتانحرافمعیار،معیاردیگریبرایاندازهگیریریسکیکداراییاستکهممکناستبهعنواننوس

.یمدربخشبعدی،اینمعیاراندازهگیریریسکرابهمؤلفههایآنتجزیهمیکن.داراییازآنیادشود
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واریانسیکپرتفوی

سبازدههایهنگاممحاسبهواریان.همانندبازدهپرتفوی،میتوانیمواریانسیکپرتفویرامحاسبهنماییم

ورداستفادهپرتفوی،متدولوژیآماریاستانداردمیتواندباپیداکردنواریانسکلمعادلهبازدهپرتفویم

افاگرچهبازدهیکپرتفویهمانمیانگینموزونبازدههایهراوراقبهاداراست،درموردانحر.قرارگیرد

بستگیدرمگراینکهتمامیاوراقبهادارکامالًهمبستهباشندکههم)معیاریکپرتفویاینگونهنیست

ورقهبهاداردریکپرتفویباNواریانسمیتواندبهصورتکلیتربرای(.اینموردبرابربایکخواهدبود

:اینفصلبیانشود2.1.7استفادهازبخش



𝑖=1

𝑁

𝑤𝑖 = 1

𝜎𝑃
2 = 𝑉𝑎𝑟 𝑅𝑃 = 𝑉𝑎𝑟 

𝑖=1

𝑁

𝑤𝑖𝑅𝑖



واریانسیکپرتفوی

کهوزنثابتاستامابازدههامتغیرهستند.قسمتراستاینمعادله،واریانسمیانگینموزونبازدههایاوراقبهاداراست

𝑽𝒂𝒓واریانسآنهابا 𝑹𝒊یرامیتوانیماینمعادلهراهمانطورکهنشاندادهمیشودبازنویسینماییمز.نشاندادهمیشود

.یمواریانسیکداراییباخود،برابراستباواریانسداراییومیتوانیمواریانسهاراازکواریانسدرمعادلهدومجدانمای

𝜎𝑃
2 = 

𝑖,𝑗=1

𝑁

𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑖 , 𝑅𝑗

𝜎𝑃
2 = 

𝑖,𝑗=1

𝑁

𝑤𝑖=1
2 𝑉𝑎𝑟 𝑅𝑖 + 

𝑖,𝑗=1,𝑖≠𝑗

𝑁

𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑖 , 𝑅𝑗



واریانسیکپرتفوی

Cov(Ri,Rj) ،کواریانسبازدههاRiوRjمیتوانندبعنوانهمبستگیبیندوبازده(𝝆𝒊𝒋)وانحرافمعیاردوداراییبیانشوند.
:بنابراین

𝑪𝒐𝒗 𝑹𝒊, 𝑹𝒋 = 𝝆𝒊𝒋𝝈𝒊𝝈𝒋

:برایپرتفویبادودارایی،اینمعادلهبهصورتزیروبااستفادهازواریانسوهمبستگیسادهمیشود

𝝈𝑷
𝟐 = 𝒘𝟏

𝟐𝝈𝟏
𝟐 +𝒘𝟐

𝟐𝝈𝟐
𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐

𝝈𝑷
𝟐 = 𝒘𝟏

𝟐𝝈𝟏
𝟐 +𝒘𝟐

𝟐𝝈𝟐
𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝝆𝟏𝟐𝝈𝟏𝝈𝟐

:انحرافمعیارپرتفویبادوداراییبااستفادهازریشهدومواریانسپرتفویمحاسبهشدهاست
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واریانسیکپرتفوی 𝝈𝑷 = 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐

یا

𝝈𝑷 = 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝝆𝟏𝟐𝝈𝟏𝝈𝟐
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میانگینبازدهتاریخیوبازده
موردانتظار

بازدههایتجمعیدرطبقات
مختلفدارایی

بازدههایواقعیواسمیطبقات
مختلفداراییدرعمدهکشورها

ریسکطبقاتمختلفداراییهای
اصلی

ریسک-رابطهبازده
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میانگینبازدهتاریخیوبازدهموردانتظار

دخواهندپیشازبررسیدادههایتاریخی،تمایزمیانگینبازدهتاریخیوبازدهموردانتظاربسیارمفی

ارآنبازدهتاریخیچیزیاستکهدرواقعدرگذشتهبهدستآمدهاستدرحالیکهبازدهموردانتظ.بود

.چیزیاستکهسرمایهگذارانتظارداردوپیشبینیمیکندتادرآیندهبهدستآورد

سکبازدهموردانتظار،یکبازدهاسمیاستکهباعثمیشود،سرمایهگذاربراساسنرخسودبدونری

انتظارموردتورم،E(𝝅])[موردنظرداراییریسکبهنسبتانتظارموردریسکصرفو[E(RP)]واقعی

((𝑹𝒓𝑭انیانتظارمیرودنرخسودبدونریسکواقعی،بهعنوانجبر.درآنداراییسرمایهگذارینماید

نرخ.اشدهمچنینانتظارمیرودصرفریسکدربیشترمواردمثبتب.برایتعویقمصرف،مثبتباشد

قیمتهاتورمموردانتظاربهطورکلیمثبتباشدبهجززمانیکهاقتصاددرشرایطغیرتورمیقرارداردو

وردانتظاروارتباطبینبازدهم.بنابراین،بازدهموردانتظار،بهطورکلیمثبتاست.درحالکاهشهستند

:نرخسودبدونریسکواقعیوصرفریسکمیتواندازطریقمعادلهزیربیانشود
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.بمیشودمیانگینبازدهتاریخیبرایسرمایهگذاریدریکداراییخاصازبازدهواقعیکهتوسطسرمایهگذاربهدستآمدهکس

حتماالًدودرواقع،ا.زیراسرمایهگذاریریسکیاستوهیچتضمینیوجودنداردکهبازدهواقعیبرابربابازدهموردانتظارباشد

تهباشیمالبتهدریکدورهزمانیبلندمدت،میتوانیمانتظارداش.بازدهییکسانبراییکدورهزمانیخاصوجودنداشتهباشد

سالیا50سال،10)متأسفانه،نمیدانیمکهایندورهچقدراست.برابربامیانگینبازدهتاریخیباشد(موردانتظار)کهبازدهآتی

قیقاغلبفرضمینماییمکهمیانگینبازدهتاریخیمعرفبازدهموردانتظاراستاگرچهاینفرضممکناستد(.سال100

-2000)سالگذشته9حاکیازآناستکهبازدهتاریخیسهامشرکتهایبزرگایاالتمتحدهدر5برایمثال،شکل.نباشد

-1926)ضمناً،بازدههایبلندمدت.منفیبودهوایندرحالیاستکهبازدهموردانتظارتقریباًهمیشهمثبتبودهاست(2008

دهمچناناینمسئلهکهبازدههایتاریخیمیتوانن.مثبتبودهومیتوانستبابازدهموردانتظارسازگارباشند(2008

.نشاندهندهبازدههایموردانتظارباشندیاخیرمشخصنیست

𝟏 + 𝑬 𝑹 = 𝟏 + 𝒓𝒓𝑭 × 𝟏 + 𝑬 𝝅 × 𝟏 + 𝑬 𝑹𝑷

میانگینبازدهتاریخیوبازدهموردانتظار



(درصد)ـریسکوبازدهبرایطبقاتمختلفداراییدردهههایمختلفدرایاالتمتحده5کلش

میانگینبازدهتاریخیوبازدهموردانتظار

19301940195019601970198019902000*1926-2008

سهام شرکت های بزرگ
6/9-2/94/198/79/56/172/186/3-01/0بازدهی

6/415/171/141/132/174/199/15156/20ریسک

سهام شرکت های کوچک
7/11¼4/17/209/165/155/118/151/15بازدهی

6/785/344/145/218/305/222/205/2433ریسک

تاوراق قرضه شرکتی بلندمد
9/67/217/12/6134/82/89/5بازدهی

3/58/14/49/47/81/149/63/114/8ریسک

اوراق قرضه دولتی بلندمدت
4/15/56/128/85/107/5-9/42/31/0بازدهی

3/58/26/468.7169/87/114/9ریسک

اوراق خزانه
6/04/09/19/33/69/89/41/37/3بازدهی

2/01/02/04/06/09/04/05/01/3ریسک

تورم
24/52/5/24/71/59/25/23-بازدهی

5/21/32/17/02/13/17/06/12/4ریسک
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بازدههایتجمعیدرطبقاتمختلفدارایی

2011-1900بازدههایتجمعیدرطبقاتمختلفداراییدرایاالتمتحدهدرشرایطواقعی،–6شکل
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(2008-1900)ـبازدههایاسمی،واقعیوصرفریسکبرایطبقاتمختلفدارایی7شکل

بازدههایتجمعیدرطبقاتمختلفدارایی

داراییشرح

جهان به جز ایاالت متحده آمریکاجهانایاالت متحده آمریکا

میانگین 

هندسی

میانگین 

حسابی

انحراف 

معیار

میانگین 

هندسی

میانگین 

حسابی

انحراف 

معیار

میانگین 

هندسی

میانگین 

حسابی

انحراف 

معیار

بازده اسمی

2/91/112/204/88/93/179/77/91/20سهام

2/55/53/88/42/56/82/4513اوراق

442.8000000چک

31/39/4000000تورم

بازده واقعی

684/202/57/66/178/47/62/20سهام

2/26/2108/13/23/102/12/21/14اوراق

11/17/4000000چک

صرف بازده

579/19000000سهام در مقابل وجه نقد

8/39/56/204/36/46/155/37/49/15سهام در مقابل اوراق

1/14/19/7000000اوراق در مقابل چک



بازدههایواقعیواسمیطبقاتمختلفدارایی
درعمدهکشورها

نشانداده7کشوردیگرنیزدرشکل17همراهبابازدههایایاالتمتحده؛بازدهطبقاتمختلفداراییدر

الصبازدهسهامبهدلیلکمبوددادههایقابلاتکادرخصوصبازارسرمایهازطریقتولیدناخ.شدهاست

1968بازدههابااندازهبازارسرمایهگذاریهرکشورازسال.داخلیهرکشورقبلازسالموزونشدهاست

از.کشورتعیینشدهاست17بهطورمشابه،بازدهاوراققرضهباشاخصاوراققرضهدر.موزونشدهاند

اخصتولیدناخالصداخلیبرایموزونکردن،استفادهشدهاست،زیرااندازهبازارسرمایهگذاریمناسبش

نیدربازدهاسمیبرایشاخصسهامجهامیانگین.نبودهانداوراققرضهواندازهبازاراوراققرضهقابلاتکا

.استدرصدی4/8درصدبودومیانگینهندسیبازدهیاسمیاوراققرضه8/4سالگذشتهبرابربا109

درصد4/2درصدبرایسهامو7/9برابربامیانگینبازدههندسیاسمیدرجهانبهاستثنایایاالتمتحده

برایسهامواوراققرضه،ایاالتمتحدهبازدههایبیشتریرانسبتبهجهان.برایاوراققرضهاست

هانبهطورمشابه،بازدهواقعیسهامواوراققرضهدرایاالتمتحدهبیشترازبازدهواقعیدرج.داشتهاند

.هیچدادهمجزاییبرایاوراقخزانهدرکشورهاییغیرایاالتمتحدهدردسترسنیست.است
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ریسکطبقاتمختلفداراییهایاصلی

گزارشدادهشدهاستوریسکطبقات5درشکل2008-1926ریسکطبقاتمختلفداراییهایاصلیدرایاالتمتحدهبرایسال

گزارشدادهشده7درشکل2008-1900مختلفداراییهایاصلیبرایایاالتمتحدهوجهانبهاستثنایایاالتمتحدهبرایسال

درصدبودوبهدنبالآن33سهامشرکتهایکوچکدرایاالتمتحدهرانشانمیدهدکهبیشترینریسکبرابربا5شکل.است

اوراققرضهدولتیبلندمدتواوراققرضهشرکتیبلندمدتریسک.درصدریسکداشت20.6سهامشرکتهایبزرگایاالتمتحده

.درصدداشت3/1حدوددرصدداشتندواوراقخزانهکمترینریسکرادر8/4درصدو9/4کمتریبهترتیب

بهاستثنایدرجهان.درصداست8/6درصدواوراققرضهجهانیبرابربا17/3ریسکسهامجهانیبرابربا7درشکل

ریسکزمانیکهریسکایاالتمتحدهبا.درصداست13درصدوریسکاوراققرضه20/1ایاالتمتحدهریسکسهام

20/2برابربااگرچهریسکسهامدرایاالتمتحده.نقاطدرجهانمقایسهمیشود؛تأثیرمتنوعسازیآشکارمیگرددسایر

میتوانیم.درصدیرادرجهانارائهمیدهد17/3درصداست،ترکیبایندوریسک20/1وریسکجهانیبهبرابربادرصد

مشابهرابرایاوراققرضهجهانیدرمقایسهبااوراققرضهایاالتمتحدهواوراققرضهجهانیبهاستثنایاوراققرضهتأثیر

.مشاهدهمینماییمیکالگویمشابهدرسطوحریسکوبازدههایواقعی.ایاالتمتحدهمشاهدهنماییم

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



ریسک-رابطهبازده

حاکیازآناستکهسهام5شکل.بازدهاست-دادههایتاریخیارائهشدهنشاندهندهرابطهریسک

.تهاندشرکتهایکوچکدرایاالتمتحدهریسکوبازدهبیشترینسبتبهسهامشرکتهایبزرگداش

رضهسهامشرکتهایبزرگبازدهوریسکبیشترینسبتبهاوراققرضهشرکتیبلندمدتواوراقق

اققرضهبهنحونامشخصی،اور.اوراققرضهبازدهبیشترینسبتبهاوراقخزانهداشت.دولتیداشتهاند

رچهاوراقدولتیبلندمدتدارایریسکبیشترینسبتبهاوراققرضهشرکتیبلندمدتداشتهانداگ

هتاریخیقرضهدولتیبلندمدت،ریسکنکولبیشتریداشتهاستوازاوراققرضهشرکتیطیایندور

.نوسانبیشتریداشتهاند

.باالتربازدهبیشتردرداراییهاییباریسک.بابررسیبازدههایواقعی،الگویمشابهیپیدامیکنیم

رریسکوبازدهسهامراکهداراییعمدهبودند،نشانمیدهدوریسکوبازدهاوراققرضهکمت7شکل

اوراقخزانهایاالتمتحده،دارای.ازسهامدرایاالتمتحده،جهانوجهانبهاستثنایایاالتمتحدهبود

.کمترینبازدهوکمترینریسکدربیناوراقخزانه،اوراققرضهوسهامبود



ریسک-رابطهبازده

یسکاضافیبازدهباتمرکزبررویصرفریسکاستکهبازدهاضافیسرمایهگذاراناستکهمیتواندبرایر-روشدیگرمشاهدهرابطهریسک

انتظارمورد(شاملپاداشبرایتورمموردانتظارونرخسودبدونریسکواقعی)نکولپسازدرنظرگرفتننرخسودبدونریسکاسمی

.گزارشدادهشدهاستکهسهامبهترازاوراققرضهواوراققرضهبهترازاوراقخزانهعملکردند7صرفریسکجهانیدرانتهایشکل.باشد

.ودهاستسرمایهگذاراندرسهام،بازدهبیشترینسبتبهسرمایهگذاراناوراقخزانهدریافتکردهاندواینبهدلیلریسکباالترسهامب

.ستبرعکس،سرمایهگذاراناوراقخزانهنمیتوانندانتظاردریافتبازدهیبهاندازهسهامداشتهباشندزیراریسکآنهابسیارکمترا

خطی.نشاندادهشدهاستکهحاکیازبازدههایتجمعیواقعیطبقاتمختلفداراییدرایاالتمتحدهاست6بازدهدرشکل-رابطهریسک

دهاستدرمیانگینبازدهواقعیاوراقخزانهکهباتورمتعدیلش.کهاوراقخزانهرامعرفیمیکندنوسانکمترینسبتبهدیگرخطوطدارد

.دخطیکهبیشترازاوراقخزانهنوساندارد،معرفاوراققرضهاستامانوسانکمترینسبتبهخطسهامدار.درصدبود0/9سالبرابربا

دالرسرمایهگذاریشدهدرابتدایسال1بازدهسهامشاملسودتقسیمیوسودناشیازافزایشقیمتسهاماستکهنشانمیدهدچگونه

.درصدیرادرموقعیتواقعیایجادکردهاست6/2دالرافزایشیافتهاستوبازدهسالیانه834به1900

هاییباریسکبنابراین،دربلندمدتبازاربهدارایی.دربلندمدت،مشاهدهمیکنیمکهریسکباالترمنجربهمیانگینبازدهبیشترمیشود

.بهآنخواهیمپرداخت3اینموضوعریسکگریزیسرمایهگذارانرانشانمیدهدکهدربخش.بیشتر،بازدهیبیشتریخواهدداد



،دوفرضیه(ریسک)وواریانس(بازدهموردانتظار)درارزیابیسرمایهگذاریهابااستفادهازمیانگین

اوالً،فرضمیکنیمکهبازدههابهصورتنرمالتوزیعمیگردندزیرایکتوزیع.مهمرابررسیمیکنیم

ثانیاً،فرضمیکنیمکهبازارهاهم.نرمالمیتواندکامالًتوسطمیانگینوواریانستوضیحدادهشود

درصورتیکههربخشیازاینفرضیاتنقض.ازلحاظاطالعاتیوهمازلحاظعملیاتیکارامیباشند

درادامهبهاینموضوع.شوند،میبایستیویژگیهایدیگریبرایمحاسباتدرنظرگرفتهشود

.پرداختهخواهدشد
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ویژگیهای
توزیعی

ویژگیهای
بازار
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ویژگیهایتوزیعی
:همانگونهکهدربخشقبلینیزتوضیحدادهشد،توزیعنرمالسهویژگیدارد

ومیانهیکسانهستندوبهطورکاملتوسطدوعاملیعنیمیانگینومیانگین

:توضیحدادهمیشوندودراطرافمیانگینمتقارناستواریانس

.میانگین𝟏𝝈±درصدمشاهداتبین68•

.میانگین𝟐𝝈±درصدمشاهداتبین95•

.میانگین𝟑𝝈±درصدمشاهداتبین99•

بازدههادرصورتیاستفادهازمیانگینوواریانسبایدبرایارزیابیسرمایهگذاریمناسباستکه

نرمالاگربازدههابهصورتنرمالتوزیعنشدهباشند،انحرافاز.بهصورتنرمالتوزیعشدهباشند

نرمالواحتمالرویدادهایشدیدبیشترازآنچهتوزیع(چولگی)بودنبهدلیلانحرافازمیانگین

یدربخشبعد.کشیدگیبهعنوانقلهیاعرضدنبالهدرتوزیعبازدهیادمیشود.دارد،رخمیدهد

.مورداینانحرافاتباجزئیاتبیشتربهبحثوبررسیمیپردازد
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ویژگیهایتوزیعی

یامنفیودرصورتیکهبیشترتوزیعبهسمتراستباشد،چولهراست.چولگیبهعدمتقارنتوزیعبازدهاشارهدارد:چولگی

نشانداده9همانطورکهدرشکل.درصورتیکهبیشترتوزیعبهسمتچپباشد،توزیعچولهچپیامثبتخواهدداشت

بازدههایسهاممعموالً.چولگیمنفیدارند2008-1926شدهاست؛بازدهسهامشرکتهایبزرگایاالتمتحدهبرایسالهای

هانیزتأثیرچولگیمنفیدارندزیرافراوانیانحرافاتمنفیآنهاازمیانگینبیشتراستکهبرانحرافمعیاربیشازاندازهآن

.میگذارد
ـچولگی8شکل

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



ویژگیهایتوزیعی

ـهیستوگرامبازدههایسهامشرکتهایبزرگایاالتمتحده،9شکل
(درصد)1926-2008
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ویژگیهایتوزیعی

ربهاحتمالبیشتربرایکسببازدههایبیشتراشارهداردونشاندهندهافزایشریسکداراییاستکهد:کشیدگی

اسرمایهگذارانسعیدارندتاتأثیرکشیدگیراب.نشاندادهشدهاست10واریانسنمیگنجدودرشکل-چهارچوبمیانگین

سرمایهگذارانی.وانتظاراتدنبالهشرطیارزیابینمایند(VAR)استفادهازتکنیکهایآماریهمانندارزشدرمعرضریسک

کهدرچندینبازارفعالیتمیکردند،متوجهشدندکهاحتمالواندازهرویدادموردنظرکمترازحدواقعیتخمینزده

احتمالبیشترزیانگستردهبینبازدههایسهامنیزمیتواند.بود2008شدهاستوایناولینعاملشیوعبحرانمالیسال

.مشاهدهگردد9درشکل
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ویژگیهایتوزیعی

ـکشیدگی10شکل
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ویژگیهایبازار

دربخشقبل،بهطورضمنیفرضکردیمکهبازارهاهمبهصورتاطالعاتیوهمعملیاتی

اگرچهکاراییاطالعاتیبازارهافراترازاینفصلاستوبایدمحدودیتهایعملی.هستندکارا

یکیازاین.بازارهاراکهبرانتخابسرمایهگذاریهاتأثیرمیگذاردمشخصنماییمدر

.نقدشوندگیاستمحدودیتها

وندگیبرکهنقدش(کمیسیونمعامالت،فاصلهمظنهخریدوفروش،اثرقیمت)هزینهمعامالتسهمؤلفهاصلیدارد

التکمیسیونمعامالتمعموالًقابلمذاکرهاستوبخشکوچکیازکلهزینههایمعام.دومؤلفهآخرمؤثراست

فاصله.تفاصلهمظنهخریدوفروشدرسهامبانقدشوندگیپایین،زیاداس.بهجزمعامالتکوچکرادربرمیگیرد

وتهرچهاینتفا.بینقیمتخریدوفروش،هزینهمعاملهیکورقهبهاداراستکهسرمایهگذارمتحملمیشود

سنتباشد،10دالری،100اگرفاصلهقیمتخریدوفروشیکسهام.بیشترباشدهزینهمعاملهنیزبیشتراست

بهعبارتدیگر،اگرفاصلهقیمتخریدوفروشیکسهام(.دالر0/10÷دالر100.)درصداست0/1اینتفاوتتنها

دالری10بهوضوحمشخصاستکهسهم.درصداست1سنتداشتهباشد،اینتفاوت10دالری،10یکسهم

.درصدبیشترسودکسبنماید0/9گرانتراستویکسرمایهگذاربایدبرایجبرانهزینهمعامله



ویژگیهایبازار

شدربازاراثرقیمتبهچگونگیحرکتقیمتدرپاسخبهیکسفار.نقدشوندگیپیامدهایینیزبراثرقیمتمعامالتدارد

سهامازیک100برایمثال،سفارشخرید.سفارشهایکوچکمعموالًبرسهامبانقدشوندگیباالتأثیرکمیدارند.اشارهدارد

درصورتیکهسفارشخرید.سنت،ممکناستتأثیریبرقیمتنداشتهباشد1دالریبافاصلهقیمتخریدوفروش100سهم

.مایلیابندسهمممکناستتأثیرقابلتوجهیبرقیمتداشتهباشدزیرابایدتعدادسهامدارانبیشتریبرایفروشت100.000

،کمترازاثراثرقیمتیسهامیکهچندینمیلیوندریکروزمعاملهمیشود.مقداراثرقیمتبهنقدشوندگیسهامبستگیدارد

سرمایهگذارانبخصوصسرمایهگذارانحقوقیکهمقدارزیادی.سهمدرروزمعاملهمیشود100.000قیمتیسهامیاستکهتنها

.اشدوجهنقدرامدیریتمینمایند،بایدنقدشوندگییکسهمرادرزمانتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریدرنظرداشتهب
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ویژگیهایبازار

مترمعامالتنقدشوندگییکیازبزرگتریننگرانیهادربازارهاینوظهورنسبتبهبازارهایتوسعهیافتهکهبهدلیلحجمک

راققرضهبهطورمشابه،نقدشوندگیمهمتریننگرانیدربازارهایاوراققرضهشرکتی،بهویژهاو.درآنبازارهااست،میباشد

.املهنشودبارتبهاعتباریپاییننسبتبهسهاماستزیرااوراققرضهشرکتیممکناستبرایچندینروزیاچندهفتهمع

.اینمسئلهزمانبحرانهایمالیجهانیبیشترآشکارمیشود

عتمادویژگیهایمرتبطبابازاردیگرینیزوجوددارندکهبرتصمیماتسرمایهگذاریتأثیرمیگذارندزیراممکناستا

ر،دراینویژگیهاشاملپوششتحلیلگ.بیشتریرادراوراقبهادارالقانمایندیاهزینهانجامکسبوکارراافزایشدهند

اینویژگیهادربارهشرکتوبازارهایمالیمؤلفههایاساسی.دسترسبودناطالعات،اندازهشرکتوغیرهاست

.تصمیمگیریدرزمینهسرمایهگذاریمیباشند
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تئوریمطلوبیتومنحنیهایبیتفاوتی

کاربردتئوریمطلوبیتبرایانتخابپرتفوی

ریسک گریزی

و 

انتخاب 

پرتفوی
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هیکفرضنماییدک.مفهومریسکگریزیمربوطبهرفتارافرادتحتشرایطعدمقطعیتاست

پوندطی100پوندبدونشرطبندیودیگریکسب50یکیکسب:فردبادوانتخابروبروباشد

پونداست،یکیبا50ارزشموردانتظاردرهردوموردبرابربا.درصد50یکبازیبااحتمال

یک:سرمایهگذارکدامراانتخابمیکند؟سهامکانوجوددارد.قطعیتودیگریباعدمقطعیت

ردرادامهبهبررسیه.پوندباقطعیتویابیتفاوتباشد50سرمایهگذاربازیراانتخابکند،یا

خاب،درضمنبایدبدانیدکهاینتنهایکمثالاستوبایکانت.یکازانتخابهامیپردازیم

.ریسکگریزییکسرمایهگذارتعییننمیشود
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ریسکپذیر

.اگرسرمایهگذارشرطبندیراانتخابنماید،فردیریسکپذیریادرجستجویریسکاست

ن،بنابرای.شرطبندییکدرآمدنامطمئندارداماارزشموردانتظارآنماننددرآمدقطعیاست

دیسرمایهگذاریکهشرطبندیراانتخابمیکند،مطلوبیتعدمقطعیتمرتبطباشرطبن

تظارمطلوبیتبیشترچهارزشیدارد؟آیاسرمایهگذارارزشموردان.بیشتریدریافتمیکند

یرانبهکمتریراصرفاًبرایکسبمطلوبیتریسکبیشترانتخابمیکند؟درواقع،ریسکپذ

رممکنبرایمثال،یکسرمایهگذارریسکپذی.دلیلریسکشرطبندی،بازدهکمتررامیپذیرند

پوندیدراولویتقرار50پوندرانسبتبهدرآمدقطعی45استشرطبندیباارزشموردانتظار

.دهد
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خنثینسبتبهریسک

بتبهاگریکسرمایهگذارنسبتبهشرطبندییادرآمدقطعیبیتفاوتباشد،ممکناستنس

هابهبازدهوخنثیبودننسبتبهریسکبدینمعنیاستکهسرمایهگذارتن.ریسکخنثیباشد

حتیاگربنابراینسرمایهگذاریبابازدهیبیشترمطلوبترهستند.نهبهریسک،توجهمیکند

یازبسیاریازسرمایهگذارانممکناستزمانیکهبخشمهم.ریسکبیشتریداشتهباشند

اردربرایمثال،یکمیلی.داراییآنهادرمعرضریسکنیست،نسبتبهریسکخنثیباشند

.یوروییبیتفاوتباشد50ممکناستنسبتبهانتخابقماریادرآمدقطعی
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ریسکگریز

اگریکسرمایهگذاردرآمدقطعیراانتخابنماید،بهاوریسکگریزگفته

بستهبهسطحگریزاز.شانسگرفتنچیزیراازدستبدهدنمیخواهدزیرامیشود

یوروبهجاییکقمارباارزش45،سرمایهگذارممکناستتمایلبهپذیرشدرآمدقطعیریسک

.یوروییداشتهباشد50انتظارمورد

کبهطورکلی،سرمایهگذارانازسرمایهگذاریهایریسکیدرمقابلسرمایهگذاریهاییباریس

برایبههمینعلتاستکهمیخواهندریسکخودرا.کمترامابابازدهقطعی،رویبرمیگردانند

بازده-یکیازشاخصهایریسکگریزی،رابطهریسک.مقدارمشخصیازبازده،بهحداقلبرسانند

یکسرمایهگذارخنثیبهریسک،بازدهیراصرفنظرازریسک،حداکثرمیسازدو.است

.سرمایهگذارریسکپذیر،ریسکوبازدهراحداکثرمیسازد
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تحملریسک

تحملریسکبهمقدارریسکیکهیکسرمایهگذارتمایلبهتحملبرایکسبهدف

ننیزهرچهتحملریسکبیشترباشد،تمایلبهریسککرد.سرمایهگذاریدارداشارهمیکند

.بنابراین،تحملریسکبهطورمنفیباریسکگریزیدرارتباطاست.بیشتراست
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یوروییرابیشترازدرآمد50درادامهمثالقبل،یکسرمایهگذارریسکگریزدرآمدقطعی

میتوانگفت،مطلوبیتیکهیک.یوروترجیحمیدهد50باارزشموردانتظارغیرقطعی

یورودارد،بیشترازمطلوبیتناشیازانتخابدرآمدغیرقطعی50سرمایهگذارازدرآمدقطعی

دبهطورکلی،مطلوبیتمعیاررضایتازمصرفانواعمحصوالتوخدماتاستیادرمور.است

.هایمختلفبهدستمیآوردسرمایهگذاری،رضایتیاستکهیکسرمایهگذارازپرتفوی

ازآنجاکهافرادعالیقوترجیحاتمتفاوتیدارند،تمامیافرادریسکگریزممکناست

یوروییرادرنظر50یکباردیگرشرطبندی.انتخابهایسرمایهگذارییکسانینداشتهباشند

یوروییرانسبتبهشرطبندیدراولویتقرار50تمامیافرادریسکگریزدرآمدقطعی.بگیرید

یوروباشد؟برخیسرمایهگذارانریسکپذیر40چهمیشوداگردرآمدقطعیتنها.میدهند

نسبتیوروراناکافیدرنظربگیرندوبرخیآنرابپذیرندوهمچنانبرخیدیگر40ممکناست

.یورویقطعیبیتفاوتباشند40پوندغیرقطعیو50به



دهازمثالیازتئوریمطلوبیتبهمااجازهمیدهدکهاولویتانتخابسرمایهگذارانرابااستفا

ریفچندینفرضیهدرموردرفتارافرادوجودداردکهدرحینتع.ریسکوبازدهتعییننماییم

آنها.تندفرضمیکنیمکهسرمایهگذارانریسکگریزهس.مطلوبیتدرمعادلهزیربیانمیکنیم

ندواینهایمختلفمیباشقادربهاولویتبندیپرتفوی.همیشهبازدهبیشترراترجیحمیدهند

ترجیحدهد،پساوبایدZرابهYوYرابهXاگرفردی.اولویتهابهصورتداخلیسازگارهستند

XرابهZ(1رجوعبهشکل)اینویژگینشانمیدهدکهمنحنیهایبیتفاوتی.ترجیحمیدهد

:تابعمطلوبیتبهشرحذیلاست.یکسرمایهگذارهرگزیکدیگرراقطعنمیکنند

𝑈 = 𝐸 𝑟 −
1

2
𝐴𝜎2

U،مطلوبیتسرمایهگذاری(r)Eبازدهموردانتظارو𝝈𝟐واریانسسرمایهگذاریاست.



کهمعیاراندازهگیریریسکگریزیاستکهحاشیهپاداشیAدرمعادلهفوق،

هر.درصورتقبولریسکاضافهدریافتخواهدنمودرااندازهگیریمیکندسرمایهگذار

.ارندسرمایهگذارانریسکگریزترباشند،بهجبرانبیشتریبرایپذیرشریسکاضافینیازد

هگذارهمانگونهکهقبالًنیزگفتهشد،سرمای.برایافرادریسکگریزتر،بیشتراستAبنابراین،

یرهمنسبتبهریسک،بازدهراصرفنظرازریسکحداکثرمیسازدوسرمایهگذارریسکپذخنثی

.بازدهوهمریسکراحداکثرسازد

.ابتدا،مطلوبیتدرهردوسمتنامحدوداست.ازتابعمطلوبیتچندیننتیجهگیریمیتوانکرد

ترنسبتثانیاً،بازدهبیشترمنجربهمطلوبیتبیش.مطلوبیتمیتواندبسیارمثبتیابسیارمنفیباشد

ثالثاً،واریانسبیشترمطلوبیتراکاهشمیدهداماکاهشمطلوبیتباضریب.دادهمیشود

ااگرچه،مطلوبیتهمیشهمیتواندبهصورتنهاییبابازدهبیشتری.ریسکگریزیرابطهمستقیمدارد

.رابعاً،مطلوبیت،لزوماًرضایترانشاننمیدهدوآنراارزیابینمیکند.ریسککمتر،افزایشیابد
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ثال،یکبرایم.مطلوبیتمیتواندتنهادررتبهبندیانواعمختلفسرمایهگذاریمفیدباشد
4پرتفویبامطلوبیت.نیست2الزاماًدوبرابربهترازپرتفویبامطلوبیت4پرتفویبامطلوبیت

رابه4امامایکپرتفویبامطلوبیت.برابرافزایشدهد10میتواندمطلوبیتماراتاکمیتا
دزیرامطلوبیتنمیتواندبینسرمایهگذارانمقایسهشو.ترجیحمیدهیم2پرتفویبامطلوبیت

ادمختلفازنقطهنظراجتماعی،بااستداللمشابه،مطلوبیتافر.یکمفهومبسیارشخصیاست
ریبض.تابعمطلوبیترابیشترموردبررسیقرارمیدهیماکنون.شودنمیتواندباهمجمع

ونهبنابراین،هرگ.براییکسرمایهگذارریسکگریزبیشترازصفراست(A)ریسکگریزی
ارضریبریسکگریزیبرایسرمایهگذ.افزایشیدرریسک،مطلوبیتآنراکاهشمیدهد

برای.ارندخنثینسبتبهریسک،صفراستوتغییراتدرریسکبرمطلوبیتتأثیرنمیگذ
اینبنابر.ریسکپذیران،ضریبریسکگریزیمنفیاستوشرایطمعکوسایجادمیکند

ریسکتوجهداشتهباشیدکهداراییبدون.ریسکاضافیمنجربهافزایشمطلوبیتمیشود
(𝝈𝟐 = .مطلوبیتمشابهیبرایتمامیافرادتولیدمیکند(𝟎
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منحنیهایبیتفاوتی

ختلفبازدهراکهیکسرمایهگذاربرایسطوحم-منحنیبیتفاوتیترکیبهایمختلفریسک

تزیراسرمایهگذاردرانتخابهریکازترکیباتبیتفاوتاس)مطلوبیتمیپذیرد،نشانمیدهد

اریانسنرخمنحنیهایبیتفاوتیبارابطهبیننرخبازدهموردانتظاروو(.مطلوبیتیکسانیدارند

.بازدهتعریفمیشوندکهمیتواندمطلوبیتیکسانیبراییکسرمایهگذارایجادنماید

.منحنیهایبیتفاوتیدرتمامینقاطادامهدارهستند
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ـمنحنیهایبیتفاوتیبرایسرمایهگذارریسکگریز11شکل
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مطابق.نشاندادهشدهاست11مجموعهایازمنحنیهایبیتفاوتیدرشکل
یک.تعریف،تمامینقاطرویاینسهمنحنیمطلوبیتیکسانیدارندبا

ریسککمترومتعاقباًبازدهaنقطه.bقرارداردیا aنمیکندکهآیاروینقطهسرمایهگذارتوجه
هداردامامطلوبیتهردونقطهیکساناستزیرابازدهبیشترمربوطبbکمترینسبتبهنقطه

.ریسکبیشترینیزداردbنقطه
مطلوبیتیکسانیدارندوسرمایهگذارنسبتبههر2،تمامینقاطرویمنحنی1همانندمنحنی

ریسکیکساناستاما.مقایسهنماییدbرابانقطهcنقطه.بیتفاوتاست2نقطهایرویمنحنی
با.استbکمترازمطلوبیتنقطهcبازدهیبهصورتقابلتوجهیکمتراستلذامطلوبیتنقطه

مطلوبیتیکسانیداردو2وتمامینقاطرویمنحنی1توجهبهشکل،تمامینقاطرویمنحنی
2مطلوبیتبیشترینسبتبهمنحنی1منحنی.داردcمطلوبیتبیشترینسبتبهنقطهbنقطه
راترجیح2رابهمنحنی1،منحنی2و1بنابراین،سرمایهگذارانبامنحنیهایبیتفاوتی.دارد

هبازد)مطلوبیتسرمایهگذارانریسکگریزهمیشهباحرکتبهسمتشمالغربی.میدهند
ترراترجیحازآنجاکهتمامیسرمایهگذارانمطلوبیتبیش.افزایشمییابد(بیشترباریسککمتر

.میدهند،بهسمتشمالغربیمنحنیبیتفاوتیحرکتمیکنند
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-ریسکمنحنیبیتفاوتیبرایسرمایهگذارانریسکگریزبهدلیلرابطه

ریسکدرصورتیکه.جنوبغربیبهشمالشرقیحرکتمیکندبازدهاز

بیتتامطلو(بهسمتشمالبرود)بازدهبایدبیشترشود(بهسمتشرقبرود)افزایشیابد

(اثروتی)منحنیهایبیتفاوتیبهدلیلکاهشمطلوبیتنهاییبازده.یکسانیراایجادنماید

بیشتروباافزایشریسک،سرمایهگذارنیازمندبازدهبیشتریبرایجبرانریسک.محدبهستند

ضریبشیبمنحنیمحدب(.منحنیشیبتندتریبهخودمیگیرد)بانرخافزایشیاست

زیهرچهشیببیشترباشد،ریسکگری.بیتفاوتیبهضریبریسکگریزیمرتبطاست

یازمندسرمایهگذارنیزبیشتراستوبرایپذیرشریسکبیشتربهکسببازدهیبیشترن

نشان12بیتفاوتیبرایسرمایهگذارانباسطوحمختلفریسکگریزیدرشکلمنحنیهای.است

با.استریسکگریزترینسرمایهگذاردارایمنحنیبیتفاوتیباتندترینشیب.دادهشدهاست

افزایشنوسان،اینسرمایهگذاربهصورتفزایندهایبرایجبرانریسک،درخواستبازدهی

کمترینسرمایهگذارباکمترینمیزانریسکگریزی،دارایمنحنیبیتفاوتیبا.بیشتریدارد

یشیباستوبرایپذیرشریسکبیشتر،نسبتبهسرمایهگذاریقبلی،بازدهیکمتر
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منحنیبیتفاوتییکسرمایهگذارریسکپذیر،شیبمنفیداردزیراریسکپذیراز

بازدهبرایفردریسکپذیر،ریسکبیشترو.جایگزینیریسکبهجایبازدهخرسنداست

درنهایت،منحنیهایبیتفاوتی.بیشترهردومنجربهافزایشمطلوبیتمیشود

تغییریسرمایهگذارانخنثینسبتبهریسکبهصورتافقیاستزیرامطلوبیتباریسک

.نمیکند

یـمنحنیهایبیتفاوت12شکل
برایانواعسرمایهگذاران



سادهترینکاربردتئوریمطلوبیتوریسکگریزیدرپرتفویمتشکلازدودارایی

داراییبدونریسک،ریسکصفروبازده.ودیگریریسکیاستبدونریسک 𝑅𝑓،وداراییریسکی

𝜎𝑖ریسک > 0 ازآنجاییکهریسکداراییریسکیبیشترازداراییبدون.وبازدهموردانتظاردارد

ریسکمیباشدلذابازدهموردانتظارداراییریسکیبیشترازبازدهداراییبدونریسکمیباشد 𝐸 𝑟𝑖

> 𝑅𝑓 .

𝐸میتوانیمازایندودارایییکپرتفویبابازدهموردانتظار 𝑟𝑖وریسک𝜎𝑝درمعادله.تشکیلدهیم

𝜎𝑓ازآنجائیکه.وزنداراییریسکیمیباشد(W1-1)وزنداراییبدونریسکوW1هایزیر، = 0

هتنهابرایداراییبدونریسک،اولینوسومینعبارتدرفرمولبرایواریانسبرابرباصفربودهک

وربهپسازانجاممحاسبات،معادلهیمربوطبهانحرافمعیارپرتفویمزب.عبارتدومراباقیمیگذارد

:شرحزیرخواهدبود
𝐸 𝑅𝑃 = 1 −

𝜎𝑃
𝜎𝑖

𝑅𝑓 +
𝜎𝑃
𝜎𝑖
𝐸 𝑅𝑖
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انحراف.درصدطراحیشدهاست100درصدبه0ازW1باتغییر13پرتفویمزبوردرشکل

ناگرتنهاای.معیارپرتفویبرمحورافقیوبازدهپرتفویبررویمحورعمودیقراردارد

13لداراییهادراقتصاددردسترسباشندوداراییریسکیمعرفبازارباشد،اینخطدرشک

با.تهایقابلدسترسسرمایهگذاراناسخطتخصیصسرمایهنامیدهمیشودومعرفپرتفوی

𝒘𝟏توجهبهمعادالتفوقالذکر، = 𝟏 −
𝝈𝑷

𝝈𝒊
درمعادلهبرایبازدهW1باجایگزینی.خواهدبود

:موردانتظاربهمعادلهزیربرایخطتخصیصسرمایهخواهیمرسید

𝑬 𝑹𝑷 = 𝟏 −
𝝈𝑷
𝝈𝒊

𝑹𝒇 +
𝝈𝑷
𝝈𝒊

𝑬 𝑹𝒊
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تفادهاینمعادلهمیتواندبهشکلدیگرینیزقابلاس
:باشد

𝑬 𝑹𝑷 = 𝑹𝒇 +
𝑬 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇

𝝈𝒊
𝝈𝑷

𝑹𝒇خطتخصیصسرمایهداراییکنقطهتالقی وشیب
𝑬 𝑹𝒊 −𝑹𝒇

𝝈𝒊
میباشدکهبازدهمازاد

موردنیازبرایافزایشیکواحددرریسکرانشانمیدهدوبهعنوانقیمتبازارریسکاز

.آنیادمیشود

ـخطتخصیصسرمایهبادودارایی13شکل



بااینخط.ازآنجاییکهمعادلهخطیمیباشد،خطتخصیصسرمایهیکخطصافمیباشد

آغاز𝑹𝒇داراییبدونریسکبعنوانچپتریننقطهباریسکصفروبازدهبدونریسک

درصددر100اگر.درآننقطه،اینپرتفویشاملتنهاداراییبدونریسکمیباشد.میشود

𝑬داراییریسکیسرمایهگذاریشود،بازدهایبرابربا 𝑹𝒊وریسک𝝈𝒊خواهیمداشت.

اراییمیتوانیمدرراستایاینخطباوامگرفتنبانرخبدونریسکوسرمایهگذاریوامدرد

درصدبانرخبدونریسکوامگرفته50اگر.ریسکیبهدنبالبازدههایبیشترحرکتنماییم

تدرصددرداراییریسکیسرمایهگذارینماییم،بازدهبرابراس150و1w=-0/50شود،سپس

با

𝟏. 𝟓𝟎𝑬 𝑹𝒊 − 𝟎. 𝟓𝟎𝑹𝒇 که > 𝑬 𝑹𝒊 زیرا 𝑬 𝑹𝒊 > 𝑹𝒇
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.ریسکیاپرتفویاست-شاملتعدادنامحدودیبازده13خطنشاندادهشدهدرشکل

حنیهایکدامیکازاینپرتفویهابایدتوسطسرمایهگذارانتخابشوند؟پاسخدرترکیبمن

،تئوریمطلوبیت.بیتفاوتیحاصلازتئوریمطلوبیتباخطتخصیصسرمایهاست

نشاندادهشده11منحنیهایبیتفاوتیمربوطبههرسرمایهگذارراارائهمیدهدکهدرشکل

روی.استوخطتخصیصسرمایهمجموعهایازسرمایهگذاریهایقابلانجامراارائهمیدهد

رایهرهمقرارگرفتنهرمنحنیبیتفاوتیبرخطتخصیصسرمایه،یکپرتفویبهینهب

.فرآیندانتخابپرتفویرانشانمیدهد14شکل.سرمایهگذاررانشانمیدهد
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ـانتخابپرتفوی14شکل

نقاطزیرخطتخصیص.هایقابلانجاماستخطتخصیصسرمایهشاملمجموعهایازپرتفوی

سرمایهممکناستبرایهیچسرمایهگذاریجذابنباشدزیراویمیتواندبرایریسکمشابه

نقاطباالیخط.ازطریقحرکتبهسمتخطتخصیصسرمایه،بازدهبیشتریبهدستآورد

.تخصیصسرمایهمطلوبهستنداماباداراییهایدردسترس،بهدستنخواهندآمد
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.نشاندادهشدهاست14سهمنحنیبیتفاوتیبراییکسرمایهگذاردرشکل

خط3منحنیومماسبرخطاست2باالیخطتخصیصسرمایهقراردارد،منحنی1منحنی

از.راداردمطلوبیتکمترین3بیشترینمطلوبیتومنحنی1منحنی.دردونقطهقطعمیکندرا

باداراییهایدر1کامالًباالیخطتخصیصسرمایهقراردارد،نقاطرویمنحنی1منحنیکهآنجائی

خطتخصیصسرمایهرادردو3منحنی.خطتخصیصسرمایهبهدستنخواهندآمدرویدسترس

استتارابطهbیاaسرمایهگذارقادربهسرمایهگذاریدرهردونقطه.میکندقطعbو aنقطه

مقایسهنقاطباریسکمشابهنشان.رابهدستآورد3بازدهومطلوبیتمرتبطبامنحنی-ریسک

mدرعینحال،نقطه.دارد2رویمنحنیmریسکیمشابهنقطه3رویمنحنیnمیدهدکهنقطه

ترجیح3رابهمنحنی2سرمایهگذارانمنحنیتمامیبنابراین،.بازدهموردانتظاربیشتریدارد

رویخطتخصیصmنقطه.مماساستسرمایهبرخطتخصیصmدرنقطه2منحنی.میدهند

.سرمایهقرارداردوغیرقابلسرمایهگذاریاست
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بهتریناستکهسرمایهگذارمیتواندانجامدهد2ومطلوبیتمرتبطبامنحنیmنقطه

ربهانتخاببنابراین،قاد.نمیتواندبهسمتمنحنیبیتفاوتیبامطلوبیتباالترحرکتکندزیرا

،پرتفویبهینهبرایmنقطه.هستیم3و1،2پرتفویبهینهبرایسرمایهگذاربامنحنیبیتفاوتی

.کهممکناستبرایسرمایهگذاردیگربهینهنباشداستیکسرمایهگذار

:ماییممیتوانیمهمینفرآیندرابرایپیداکردنپرتفویبهینهسایرسرمایهگذاراننیزدنبالن

.اراست،نقطهتماسخطتخصیصسرمایهومنحنیبیتفاوتیبرایآنسرمایهگذبهینهپرتفوی

همانندخط)بهینه،بازدهرابهازایهرواحدریسکافزایشمیدهدپرتفویبهعبارتدیگر،

.بیشترینمطلوبیترابرایسرمایهگذارفراهممیسازدهمزمانوبهطور(سرمایهتخصیص
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بکیلیباضری:دومنحنیبیتفاوتیبرایدوسرمایهگذارمتفاوترانشانمیدهد15شکل

منحنیبیتفاوتیکیلیدرسمتراستمنحنی.4وجینباضریبریسکگریزی2ریسکگریزی

داراستومیتواندمقازجینجینقرارداردزیرادرجهریسکگریزیکیلیکمتربیتفاوتی

پرتفوی kطهنق:هایبهینهآنهامتفاوتهستندبدینترتیب،پرتفوی.بیشتریریسکرابپذیرد

بعالوه،بهازایبازدهمشابه،شیب.بهینهبرایجیناستپرتفوی jبهینهبرایکیلیونقطه

تریجینبرایپذیرشمقدارمازادریسک،بازدهیبیشزیرامنحنیجینبیشترازکیلیاست

.نسبتبهکیلینیازدارد
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ـانتخابپرتفویبرایدوسرمایهگذارباسطوحمختلفریسکگریزی15شکل
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

قدرتمتنوعسازی

پرتفویمتشکلازچند
داراییریسکی

ریسک پرتفوی
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

بازدهپرتفوی

ریسکپرتفوی

واریانسوکواریانس

ارتباطبینریسکپرتفویوبازده
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

بازدهپرتفوی

یمحاسبهزمانیکهدوداراییدریکپرتفویقرارمیگیرند،میتوانیمبازدهپرتفویراازطریقمیانگینموزونبازدهدودارای

5و20اگربازدههریکبهترتیب.درصددریکپرتفویدرنظربگیرید75درصدو25راباوزنهای2و1داراییهای.نماییم

بهطورکلیبازدهی.درصد75/8(=0/25×درصد20(+)0/75×درصد5)درصدباشد،میانگینموزونبازدهیبرابراستبا

.بازدههایدوداراییهستندR2و R1بازدهپرتفویوRpپرتفویمیتواندبهصورتزیربازنویسیشودکهدرآن

𝑹𝒑 = 𝒘𝟏𝑹𝟏 + 𝟏 − 𝒘𝟏 𝑹𝟐
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

ریسکپرتفوی

امحاسبهواریانسپرتفویمیتواندب.ریسکپرتفوییاواریانس،مقدارعدمقطعیتدربازدهیپرتفویرااندازهگیریمیکند

وزنw1است،R2وR1برابرباکواریانسبازدهها Cov(R1,R2)واریانسازدوطرفمعادلهبازدهیبهصورتزیرمحاسبهشودکه

𝝈𝟏و2وزنداراییw2(w1-=1)و1دارایی
𝝈𝟐و𝟐

.واریانسهایدوداراییمیباشند𝟐
𝝈𝟐
𝟐 = 𝐕𝐚𝐫 𝑹𝒑 = 𝑽𝒂𝒓 𝒘𝟏𝑹𝟏 +𝒘𝟐𝑹𝟐

= 𝒘𝟏
𝟐𝑽𝒂𝒓 𝑹𝟏 +𝒘𝟐

𝟐𝑽𝒂𝒓 𝑹𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐

= 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐

:انحرافمعیاریاریسکپرتفویبادوداراییازطریقمحاسبهریشهدومواریانسپرتفویبهدستآمدهاست

𝝈𝑷 = 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

واریانسوکواریانس

𝑪𝒐𝒗کواریانسدرفرمولانحرافمعیارپرتفویمیتواندبهصورت 𝑹𝟏,𝑹𝟐 = 𝝆𝟏𝟐𝝈𝟏𝝈𝟐بسطدادهشودکه𝝆𝟏𝟐کواریانس

.اگرچهکواریانساهمیتدارد،تفسیرآنمشکلمیباشدزیرادردوسمتنامحدودمیباشد.میباشدR2وR1بینبازدههای

𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏درکضریبهمبستگی 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝝆𝟏𝟐کهمحدودمیباشدآسانتراستامااطالعاتمشابهیرا

.فراهممیسازد

میتواند𝝆𝟏𝟐ضریبهمبستگی.همبستگی،معیاریبرایسازگاریوتمایلدوسرمایهگذاربرایعملکردنبهیکروشاست

:سهمقدارمختلفضریبهمبستگیرادرنظربگیرید.است+1ـتا1مثبتیامنفیباشدومحدودهآناز
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واریانسوکواریانس

•𝝆𝟏𝟐 = درهمهمواقعبایکدیگرحرکت2و1دارایی.بازدههایدوداراییبایکدیگرهمبستگیکاملمثبتدارند:𝟏+

.میکنند

•𝝆𝟏𝟐 = درهمهمواقعمخالفیکدیگر2و1دارایی.بازدههایدوداراییبایکدیگرهمبستگیکاملمنفیدارند:𝟏−

.حرکتمیکنند

•𝝆𝟏𝟐 = .ندارد2هیچارتباطیبهحرکتدارایی1حرکتدارایی.بازدههایدوداراییبایکدیگرهمبستگیندارند:𝟎

.یینمینمایدضریبهمبستگیبیندوداراییتأثیرریسکپرتفویرازمانیکهدوداراییدریکپرتفویقرارمیگیرند،تع

ستهمتوجهخواهیدشدکهریسکپرتفویتحتتاثیرایندوداراییزمانیکامالًهمب.رادرنظربگیرید𝛒𝟏𝟐دوداراییبا

𝛒𝟏𝟐نیست = ستبهعبارتدیگر،انحرافمعیارپرتفویبهسادگیازمیانگینموزونانحرافمعیاردوداراییبهد.𝟏+

هدوداراییبااینحالریسکپرتفویزمانیک.میآیدوریسکپرتفویباافزودنداراییباریسکمشابهتغییرینمیکند

𝛒𝟏𝟐کامالًهمبستگیندارند < همبستگیکممیانداراییهامیتواندتحتشرایطخاصیمنجربه.کاهشمییابد𝟏+

.کاهشریسکپرتفویشود
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واریانسوکواریانس

𝝆𝟏𝟐 = +𝟏

𝝈𝒑
𝟐 = 𝒘𝟏

𝟐𝝈𝟏
𝟐 +𝒘𝟐

𝟐𝝈𝟐
𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝑪𝒐𝒗 𝑹𝟏, 𝑹𝟐

= 𝒘𝟏𝝈𝟏 +𝒘𝟐𝝈𝟐
𝟐

𝝈𝑷 = 𝒘𝟏𝝈𝟏 +𝒘𝟐𝝈𝟐

است،سمتراستمعادلهمیتواند+1ازآنجاییکهضریبهمبستگیبرابربا.اولینمعادله،مربوطبهواریانسپرتفویاست

راییهاردیفسومنشانمیدهدکهریسکپرتفویبرابرمیانگینموزونازریسکدا.بهصورتمربعکاملبازنویسیشود

𝝆𝟏𝟐زیرازمانیکه.دربخشقبلی،بازدهیپرتفویهمیشهبهصورتمیانگینموزونبازدههانشاندادهشدهاست.است

= .باشد،ریسکوبازدهپرتفویبرابربامیانگینموزونبازدهیوریسکداراییهاخواهدشد𝟏+

𝝆𝟏𝟐 < +𝟏
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واریانسوکواریانس

𝝆𝟏𝟐بررسیهایفوقنشانمیدهدکهریسکپرتفویدرزمانیکه = .برابربامیانگینموزونریسکداراییهااست𝟏+

𝝆𝟏𝟐زمانیکه < .،ریسکپرتفویکمترازمیانگینموزونریسکداراییهااست𝟏+

:بهمنظورنشاندادناینمسئله،فرمولکلیبرایریسکپرتفویبازنویسیمیشود

𝝈𝑷 = 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝝆𝟏𝟐𝝈𝟏𝝈𝟐 < 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝟏

𝟐 +𝒘𝟐
𝟐𝝈𝟐

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏𝒘𝟐𝝈𝟏𝝈𝟐

= 𝒘𝟏𝝈𝟏 +𝒘𝟐𝝈𝟐

𝝈𝑷 < 𝒘𝟏𝝈𝟏 +𝒘𝝈𝑷𝟐
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واریانسوکواریانس

.سمتچپکوچکترازسمتراستاستزیراضریبهمبستگیدرسمتچپبرایپرتفویجدیدکمترازیکاست

گینموزونبنابراین،ریسکپرتفوی،کمترازمیانگینموزونریسکهااست،درحالیکهبازدهپرتفویهمچنانبرابرمیان

.بازدههااست

.گرفتهمانگونهکهمشاهدهمیکنید،متنوعسازیباتشکیلپرتفویباداراییهایکهکامالًهمبستهنیستند،صورت

𝝆𝟏𝟐اگر = .شودپرتفویمیتواندبهصورتبدونریسک(بازدههایدوداراییهمبستگیکاملمنفیداشتهباشند)𝟏−
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پرتفویمتشکلازدوداراییریسکی

ارتباطبینریسکپرتفویوبازده

.شاندادهشددرمثالقبلتأثیرهمبستگیبرریسکپرتفویکهازدوداراییباوزنیکسانوثابتتشکیلشدهاست،ن

رمولهایف.دراینبخش،بهبررسیبازدهوریسکپرتفویمتشکلازداراییهاییباوزنوهمبستگیمختلفمیپردازیم

.مربوطهدربخشهایقبلآمدهاست

درصدوریسک15بازدهساالنه2درصداستدرحالیکهدارایی12،هفتدرصدوریسکساالنه1بازدهساالنهدارایی

.برایدودارایینشاندادهشدهاست17و16اینارتباطدرشکل.درصداست25ساالنه
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ارتباطبینریسکپرتفویوبازده

Weight in Portfolio Portfolio Risk with Correlation of

Asset 1 (%) Return 1.0 0.5 0.2 -1.0

0 15.0 25.0 25.0 25.0 25.0

10 14.2 23.7 23.1 22.8 21.3

20 13.4 22.4 21.3 20.6 17.6

30 12.6 21.1 19.6 18.6 13.9

40 11.8 19.8 17.9 16.6 10.2

50 11.0 18.5 16.3 14.9 6.5

60 10.2 17.2 15.0 13.4 2.8

70 9.4 15.9 13.8 12.3 0.9

80 8.6 14.6 12.9 11.7 4.6

90 7.8 13.3 12.2 11.6 8.3

100 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0

ـارتباطبینبازدهوریسک16شکل

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



ارتباطبینریسکپرتفویوبازده

ـارتباطبینبازدهوریسک17شکل
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ارتباطبینریسکپرتفویوبازده

.درصدنشانمیدهد100تا0وزناز11و-1تا+1اینجدولبازدهوریسکپرتفویرابرایضرایبهمبستگیازمحدوده

درصداستوزمانیکه25و15سرمایهگذاریشود،بازدهوریسکپرتفویبهترتیببرابربا1درصددردارایی0زمانکه

.درصدمیشود12و7سرمایهگذاریشود،بازدهوریسکپرتفویبهترتیب1درصددردارایی100

𝝆𝟏𝟐ریسکپرتفویباکاهشپیدرپیدرضریبهمبستگی،کاهشمییابدتابهکمترینریسکدرزمانیکه = است،𝟏−

𝝆𝟏𝟐بازدهزمانیکه-حاکیازآناستکهارتباطریسک17شکل.برسد = هنگامیکه.یکخطمستقیماست𝟏+

ماهیتمنحنیدارایییکپرتفویدرتمامفرصتهایسرمایهگذاری.همبستگیکممیشود،ریسککاهشمییابد

𝝆𝟏𝟐بهاستثنایمواردیکه)قابلتشخیصاست = −𝟏 𝒐𝒓 + 𝟏.)

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



پرتفویمتشکلازچندداراییریسکی

گیکمتردربخشقبل،چگونگیتأثیرهمبستگیدوداراییبرریسکیکپرتفویرانشاندادیمودیدیمهرچههمبست

نیزبسط(N)مبحثفوقمیتواندبراییکپرتفویمتشکلازتعدادزیادیداراییریسکی.باشدریسکنیزکمتراست

.معادالتمربوطبهبازدهپرتفویوواریانسبهخاطرآورید.دادهشود

𝑬 𝑹𝒑 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊 𝑬 𝑹𝒊 , 𝝈𝑷
𝟐 = 

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊
𝟐𝝈𝒊

𝟐 + 

𝒊,𝒋=𝟏,𝒊≠𝒋

𝑵

𝒘𝒊𝒘𝒋𝑪𝒐𝒗 𝒊, 𝒋 ,

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊 = 𝟏
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پرتفویمتشکلازچندداراییریسکی

یسکبهمنظوربررسیاینکهچگونهیکپرتفویمتشکلازتعدادزیادیداراییریسکیکارمیکندوروشهایکاهشر

ഥ𝝈𝟐همچنین،فرضکنید،.درپرتفویهستند(N/1)آن،فرضکنید،داراییهادارایوزنیکسان بهترتیبمیانگین𝑪𝒐𝒗و

:برایناساس،معادلهواریانسپرتفویبازنویسیمیگردد.واریانسومیانگینکوواریانسباشند

𝝈𝑷
𝟐 = 

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊
𝟐𝝈𝒊

𝟐 + 

𝒊,𝒋=𝟏,𝒊≠𝒋

𝑵

𝒘𝒊𝒘𝒋𝑪𝒐𝒗 𝒊, 𝒋

𝝈𝑷
𝟐 =

ഥ𝝈𝟐

𝑵
+

𝑵− 𝟏

𝑵
𝑪𝒐𝒗
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پرتفویمتشکلازچندداراییریسکی

کاهشمییابدوسهمNبیشترمیشود،عبارتاولدرسمتراستبامخرجNخطدوممعادلهنشانمیدهد،همانطورکه

.واریانسیکداراییدرواریانسپرتفوی،ناچیزمیشود

فویبهنظرمیرسدکهکوواریانسمیانداراییهاییکپرت.،بهمیانگینواریانسنزدیکمیشودNعبارتدومباافزایش

.متشکلازتعدادزیادیدارایی،همانریسکپرتفویاست

اهمیتهمبستگیدرپرتفویمتشکلازتعدادزیادیدارایی

بیخواهددرصورتیکهفرضکنیمتمامیداراییهاییکپرتفویدارایواریانسوهمبستگییکسانیباشند،ارزیابیجذا

:دراینمورد،ریسکپرتفویمیتواندبهصورتزیربازنویسیگردد.بود

𝝈𝑷
𝟐 =

𝝈𝟐

𝑵
+

𝑵− 𝟏

𝑵
𝝆𝝈𝟐
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پرتفویمتشکلازچندداراییریسکی

عاملبهعنوان(همبستگی)عبارتاولزیررادیکال،باافزایشتعدادداراییهایپرتفویناچیزمیشودوتنهاعبارتدوم

میتواندنزدیکبهاگرداراییهابایکدیگرارتباطینداشتهباشند،ریسکپرتفوی.تعیینکنندهریسکپرتفویباقیمیماند

.صفرباشد
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قدرتمتنوعسازی

ازآنجاییکهسرمایهگذارانریسکگریز.تنوعیکیازمهمترینوقدرتمندترینمفاهیمسرمایهگذاریاست
دربرخیموارد،سرمایهگذارانممکناست.هستند،بهکاهشریسک،بدونکاهشبازدهعالقهمندهستند

دربخشقبلیاینفصل،بهاهمیت.بازدهکمتررادرصورتیکهریسکزیانسنگینراکاهشدهد،بپذیرند
اینبخشازآنمفاهیماستفادهمینمایدتاراههایی.همبستگیوواریانسدرمدیریتریسکپرداختشد

.بایکمثالسادهامادرعینحالواضحشروعمیکنیم.برایمتنوعسازیریسککشفکند
9مثال

متنوعسازیبابارانوآفتاب
الهاییکهبازدهساالنهعملیاتیشرکتطیس.فرضنمایید،شرکتبیچویرتجهیزاتساحلیکرایهبدهد

احتمال.درصداستامادرسالهایپرباراننزدیکبهصفربودهاست20روزهایآفتابیبیشتریداشته،
50درصداستبا10بنابراین،میانگینبازدهبرابربا.درصداست50اینکهیکسالآفتابیویابارانیباشد،

ازآنجاییکهاینشرکتمیتواند.درصد0درصد،احتمالبازدهی50درصدو20درصداحتمالبازدهی
.درصدیآنریسکیاست10درصدیبهدستآورد،میانگینبازده0درصدییا20بازده

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



قدرتمتنوعسازی

مارایکفروشگاهساندویچفروشیاسنکشاپدرساحلوجودداردکهموادغذاییسالمموردعالقهش•

یزیاد،برآوردنمودهایدکهبازدهساالنهاینفروشگاهدرسالهاییباروزهایآفتاب.فروشمیرساندبه

10اهمانندفروشگاهبیچویر،میانگینبازدهبرابرب.درصداست0درصدودرسالهایبارانی،20برابربا

.درصداست

.درصددراسنکشاپسرمایهگذارینمایید50درصددرفروشگاهبیچویرو50شماتصمیممیگیریدکه

50درصدمتعلقبهاسنکشاپو10درصداحتمالاز50درصداستبا10میانگینبازدههمچنانبرابربا

درصداز50)=درصدکسبمینمایید20درسالهایآفتابی،.درصدمتعلقبهبیچویر10درصداحتمالاز

درصدکسب0درسالهایبارانی،شما(.درصدازاسنکشاپ20درصداز50+درصدازبیچویر20

ایننتایجدرشکل(.درصدازصفردرصدازاسنکشاپ50+درصدازصفردرصدازبیچویر50)=مینمایید

.نشاندادهشدهاند18



قدرتمتنوعسازی

سازینمودهتصورشمااینبودکهباافزودنیککسبوکاردیگرقادرخواهیدبودمتنوع.ایننتایجغیرمعمولبهنظرمیرسد

بوکاردراشکالکارکجاست؟توجهداشتهباشیدکههردوکس.وریسکراکاهشدهیداماریسکشبیهبهقبلباقیمیماند

استوهیچکاهشی+1همبستگیبیندوکسبوکاربرابربا.روزهایآفتابیخوبوهردودرروزهایبارانیبیرونقهستند

.درریسکرخنمیدهد

Type Company Percent 

Invested

Return 

in Sunny Year (%)

Return in 

Rainy Year (%)

Average 

Return (%)

Single stock Beachwear 100 20 0 10

Single stock Snack shop 100 20 0 10

Portfolio of 

two stocks

Beachwear 50 20 0 10

Snack shop 50 20 0 10

total 100 20 0 10
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قدرتمتنوعسازی

شما.ندبهمنظورکاهشریسک،بایدکسبوکاریرادرنظربگیریدکهدرسالبارانیبهخوبیعملک•

شرکتاجارهدهندهدیویدیشبیهبهشرکت.شرکتیراپیدامیکنیدکهدیویدیکرایهمیدهد

درصددر0درصددرسالهایبارانیو20بیچویراستبهاستثنایاینکهبازدهساالنهآنبرابربا

درصدیشرکتاجارهدهندهدیویدینیز10بازده.درصد10میانگینبازده.سالهایآفتابیاست

.دقیقاًهمانندبازدهبیچویرریسکیاست

درصددرشرکتبیچویرسرمایهگذاری50درصددرشرکتاجارهدهندهدیویدیو50درصورتیکهشما

درصدیشرکت10درصداحتمالازبازدهی50درصدبا10نمایید،میانگینبازدههمچنانبرابربا

10درسالآفتابی،شما.درصدیشرکتبیچویر10درصداحتمالازبازدهی50اجارهدهندهدیویدیو

:درصد
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قدرتمتنوعسازی

:درصدبهدستخواهیدآورد10درسالبارانینیز.بهدستخواهیدآورد

(= 𝟓𝟎% 𝐨𝐟 𝟐𝟎% 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡𝐰𝐞𝐚𝐫 + 𝟓𝟎% 𝐨𝐟 𝟎% 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐃𝐕𝐃𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥)

(= 𝟓𝟎% 𝐨𝐟 𝟎% 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡𝐰𝐞𝐚𝐫 + 𝟓𝟎% 𝐨𝐟 𝟐𝟎% 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐃𝐕𝐃𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥)

بنابراین،با.درصدبازدهیبهدستمیآورید10شماباهیچریسکیمواجهنخواهیدبودزیرادرهردوسالآفتابیوبارانی

حذف)افزودنشرکتاجارهدهندهدیویدیبهبیچویر،ریسکخودرابدونتحتتأثیرقراردادنبازدهی،کاهشدادهاید

.نشاندادهشدهاست19ایننتایجدرشکل(.کردهاید
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قدرتمتنوعسازی

ترکیبمیشوند،ریسکمیتواند-1زمانیکهدوکسبوکارباهمبستگی.دارند-1دراینمورد،دوکسبوکار،همبستگی

.بهصفرکاهشیابد

19شکل
Type Company Percent 

Invested

Return 

in Sunny Year (%)

Return in 

Rainy Year (%)

Average 

Return (%)

Single stock Beachwear 100 20 0 10

Single stock DVDrental 100 0 20 10

Portfolio of 

two stocks

Beachwear 50 20 0 10

DVDrental 50 0 20 10

total 100 10 10 10
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قدرت متنوع سازی

همبستگیوتنوعریسک

همبستگیتاریخیبین
طبقاتمختلفدارایی

راههایمتنوعسازی

ریسکوهمبستگیتاریخی
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قدرتمتنوعسازی
همبستگیوتنوعریسک

یچویروتوجهداشتهباشیدکهبازدههایحاصلازشرکتب.همبستگیاصلاساسیدرتنوعریسکاست

اگریکیازآنهابهخوبیعمل.شرکتاجارهدهندهدیویدیهمیشهدرجهتمخالفحرکتمیکنند

رتفویبنابراین،افزودنداراییهاییکههماننددیگرداراییهایپ.نماید،دیگریبهخوبیعملنمیکند

ق،ایندوشرکتدرمثالفو.رفتارنمیکنند،مناسباستومیتواندبهکاهشریسککمکنماید

.داشتند-1همبستگی

بینحتیزمانیکهاینامررابهیکپرتفویمتشکلازتعدادزیادیداراییبسطدهیم،همبستگی

.مترمیشودهمبستگیکمترمنجربهریسکک.داراییهاتعیینکنندهاولیهریسکپرتفویباقیمیماند

داکردنچالشمهمدرمتنوعسازیریسک،پی.متأسفانهبیشترداراییها،همبستگیکاملمثبتدارند

.است+1داراییهاییاستکهدارایهمبستگیکمتراز
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قدرتمتنوعسازی
ریسکوهمبستگیتاریخی

ظاردرزمانیکهدربارهبازدهداراییدربخشقبلصحبتکردیم،بادقتبازدههایتاریخیوبازدههایموردانت

.اشندآیندهراازهمتفکیکنمودیمزیرابازدههایتاریخیممکناستشاخصمناسبیبرایبازدههایآتینب

هبازدههاممکناستدریکدورهشدیداًمثبتباشندودردورهدیگرشدیداًمنفیباشندواینموضوعب

نشاندادکهبازدهسهامشرکتهایبااندازهبزرگدرایاالتمتحدهدر5شکل.ریسکآنداراییبستگیدارد

.بسیارکمبود2000میالدیزیادبودامادردهسالاول90دهه

سهامحتیدر.ریسکمربوطبهیکطبقهازداراییمعموالًازدورهایبهدورهدیگرزیادتغییرنمیکند

زیادیاوراقخزانههمیشهریسککمتریدارندحتیدرزمانیکهبازده.دورههاییبابازدهکمنیزریسکیاست

،میتوانیمببینیمکهریسکبهطورمعمولازدههایبهدههدیگرآنچنانتغییر5درشکل.کسبنماید

راین،بناب.نمیکندمگردرریسکاوراققرضهکهدردهههایاخیرنسبتبهدهههایقبلیبیشترشدهاست

.فرضاینمسئلهکهبازدهتاریخیمیتواندنمایندهمناسبیبرایریسکآتیباشد،درستنیست
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ریسکوهمبستگیتاریخی

شورهادرهمبستگیبینک.همانندریسک،همبستگیبینداراییهاییککشورنیزکامالًثابتهستند

یشترازهمبستگیب.چنددههاخیردرنتیجهجهانیشدنوآزادیبسیاریازاقتصادهاافزایشیافتهاست

بستگیهم.زیاددرنظرگرفتهمیشودزیراداراییهافرصتیبرایمتنوعسازیریسکارائهنمیکنند0/90

یوبینسهامشرکتهایبااندازهبزرگدرایاالتمتحدهدرشاخصهایبورسنیویورک،نزدک،اساندپ

برای0/30همبستگیزیر.میانگینشاخصصنعتداوجونزنیزفرصتیبرایمتنوعسازیفراهمنمیسازند

.متنوعسازیپرتفویجذاباست



قدرتمتنوعسازی
همبستگیتاریخیبینطبقاتمختلفدارایی

وبرایسالهای20همبستگیبینطبقاتاصلیداراییدرایاالتمتحدهوسهامبینالمللیدرشکل

باالترینهمبستگیبینسهامشرکتهایبااندازهکوچکدر.نشاندادهشدهاست1970-2008

درصداستدرحالیکههمبستگیبینسهامشرکتهایبااندازهبزرگدر70ایاالتمتحدهدرحدود

اگرچهاینهمبستگیهابسیارباالهستند،.درصداست66ایاالتمتحدهوسهامبینالمللیتقریباًبرابربا

همبستگی.همچنانمنافعمتنوعسازیرافراهممیسازندزیراهمبستگیهاکمترازصددرصدمیباشند

کمترین.درصداست49بینسهامبینالمللیوسهامشرکتهایبااندازهکوچکدرایاالتمتحده

همبستگیبینسهامواوراققرضهاستکهدربرخیمواردمنفیبودهاستمانندهمبستگیبینسهام

همچنین،.شرکتهایبااندازهکوچکدرایاالتمتحدهواوراققرضهدولتیبلندمدتدرایاالتمتحده

.همبستگیبیناوراقخزانهوسهامنزدیکبهصفراستوباسهامبینالمللیبهصورتنهاییمنفیاست
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همبستگیتاریخیبینطبقاتمختلفدارایی

نشانداده2008-1970وبرایسالهای20همبستگیبینطبقاتاصلیداراییدرایاالتمتحدهوسهامبینالمللیدرشکل

درصداستدرحالیکه70باالترینهمبستگیبینسهامشرکتهایبااندازهکوچکدرایاالتمتحدهدرحدود.شدهاست

اگرچهاین.درصداست66همبستگیبینسهامشرکتهایبااندازهبزرگدرایاالتمتحدهوسهامبینالمللیتقریباًبرابربا

دهمبستگیهابسیارباالهستند،همچنانمنافعمتنوعسازیرافراهممیسازندزیراهمبستگیهاکمترازصددرص

کمترین.درصداست49همبستگیبینسهامبینالمللیوسهامشرکتهایبااندازهکوچکدرایاالتمتحده.میباشند

بااندازههمبستگیبینسهامواوراققرضهاستکهدربرخیمواردمنفیبودهاستمانندهمبستگیبینسهامشرکتهای

همچنین،همبستگیبیناوراقخزانهوسهام.کوچکدرایاالتمتحدهواوراققرضهدولتیبلندمدتدرایاالتمتحده

.نزدیکبهصفراستوباسهامبینالمللیبهصورتنهاییمنفیاست
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همبستگیتاریخیبینطبقاتمختلفدارایی

لیـهمبستگیبینداراییهایایاالتمتحدهوسهامبینالمل20شکل
(1970-2008)

وانندریسکبهطورمشابه،اوراقبهاداربینالمللینیزمیت.همبستگیکمبینسهامواوراققرضهبرایمتنوعسازیپرتفویجذاباست

الکوهایمتنوعشاملسهامداخلی،اوراققرضهداخلی،سهامخارجی،اوراققرضهخارجی،امبیشترپرتفوی.پرتفویراکنترلنمایند

.مستغالت،وجهنقدوسایرطبقاتداراییاست

تورم
اوراق قرضه 

خزانه

اوراق خزانه 

بلندمدت

اوراق قرضه 

یبلندمدت شرکت

سهام با اندازه 

کوچک

سهام با اندازه 

بزرگ

سهام 

بین المللی
مجموعه ها

1 سهام بین المللی

1 66/0 سهام شرکت ها با اندازه بزرگ

1 71/0 49/0 سهام شرکت ها با اندازه کوچک

1 13/0 31/0 07/0 اوراق قرضه بلندمدت شرکتی

1 92/0 05/0- 13/0 04/0- اوراق قرضه خزانه بلندمدت

1 9/0 02/0 07/0 15/0 02/0- اوراق قرضه خزانه

1 65/0 4/0- 4/0 06/0 09/0- 09/0- تورم
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قدرتمتنوعسازی
راههایمتنوعسازی

کیلمیشودپرتفویتش.باتشکیلپرتفویازطریقداراییهاییکههمسوحرکتنمیکنند.دلیلمتنوعسازیسادهاست

تفویرادربنابراین،متنوعسازییکپر.تانوساناتدرکوتاهمدتکاهشیابدامابهرشدباثباتیدربلندمدتادامهدهد

.برابرغرقشدندربازارهایمالیمقاوممیسازد

برخیازآنهادربخشهایقبلموردبحثقرار.دراینبخشتعدادیازرویکردهایمتنوعسازیبررسیخواهدشد

ندازهکافیمتنوعسازیبخشمهمیازسرمایهگذاریاستکهبها.گرفتهوبرخیممکناستبسیاربدیهیبهنظربرسند

ایهگذاریموردتوجهقرارنگرفتهاست،خصوصاًزمانیکهسرمایهگذارانبسیاریبدونایجادتنوعدرپرتفویخودبهسرم

.ادامهمیدهند
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راههایمتنوعسازی

مشاهدهشد20همبستگیبینطبقاتاصلیداراییهمانطورکهدرشکل.تنوعبااستفادهازطبقاتمختلفدارایی•

ناسبیهمبستگیطبقاتدیگرداراییودیگرکشورهامعموالًکمهستندوبههمیندلیلفرصتم.بسیارزیاداست

تهایبالیستیازطبقاتمختلفداراییشاملشرک.برایکسبمنافعناشیازمتنوعسازیبهسرمایهگذارانمیدهد

اندازهکوچکداخلی،شرکتهایبااندازهبزرگداخلی،سهامرشدی،سهامارزشی،اوراققرضهشرکتیداخلی،اوراق

برایمثال،)قرضهدولتیداخلیبلندمدت،اوراقخزانهداخلی،سهامبازارهاینوظهور،اوراققرضهبازارهاینوظهور

رنظر،اوراققرضهبازارداخلی،امالکومستغالت،طالودیگراقالمد(بازارهایتوسعهیافتهبهاستثنایبازارداخلی

،ممکنبرایمثال.همچنین،صنایعوبخشهایمختلفرابرایمتنوعسازیپرتفویمورداستفادهقراردهید.بگیرید

هنسبتدرستداراییهادرهرپرتفویب.استهمبستگیبینسهامانرژیوسهاممراقبتهایبهداشتیکمباشد

.ریسک،بازدهیوهمبستگیهریکازداراییهاوکشورمبدأسرمایهگذاربستگیدارد
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راههایمتنوعسازی

بهدلیلهایکوچکمتنوعسازیبینطبقاتمختلفداراییمیتواندبرایپرتفوی:متنوعسازیباصندوقهایشاخصی•

شرکتهایبرایمثال،تشکیلیکپرتفویبراییکطبقهداراییمانندسهام.تعداداوراقبهادارموردنیازهزینهبرشود

طبقهداراییممکناست10یکپرتفویمتشکلاز.سهمیباشد30بااندازهبزرگممکناستنیازبهیکگروهحداقل

ستفادهدرعوض،ا.نوعسهامداشتهباشدکهمیتواندهزینهزیادیبرایمعاملهوپیگیریدربرداشتهباشد300نیازبه

ازصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورسیاصندوقهایمشترکسرمایهگذاریکهشاخصهایمربوطهرا

رمایهگذارانبنابراین،بسیاریازس.دنبالمیکنندمیتوانندهزینههایمرتبطباتشکیلپرتفویمتنوعراکاهشدهند

.بایدصندوقهایمشترکشاخصیرابهعنوانابزارسرمایهگذاریانتخابنمایند
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راههایمتنوعسازی

ایکدیگرکشورهابراساسمیزانتمرکزشانبرصنعت،سیاستهایاقتصادیوشرایطسیاسیب.متنوعسازیبینکشورها•

شاقتصادایاالتمتحدهخدماتبسیارزیادمالیوفنیارائهمیکندومیزانقابلتوجهیدربخ.تفاوتهایزیادیدارند

کراسیهایکشورهایاتحادیهاروپادمو.اقتصادهندوچینبرتولیدمتمرکزاست.تحقیقاتنوآورانهسرمایهگذاریمینماید

الیدربنابراین،احتماالًبازدهم.پرجنبوجوشدارنددرحالیکهکشورهایآسیایشرقیدرحالتجربهدموکراسیهستند

تفاوتنرخبازدهکشورهانیزممکناستبهدلیل.یککشورباگذشتزمانهمبستگیزیادیبابازدهکشورهایدیگرندارد

بدأ،بهعبارتدیگر،بازدهسرمایهگذاریخارجیممکناستدرزمانتبدیلبهارزکشورم.ارزبایکدیگرمتفاوتباشد

یدریکازآنجاییکهبازدهنرخارزبابازدهسهامهمبستگیندارد،ممکناستبهکاهشریسکسرمایهگذار.متفاوتباشد

یارکشورخارجیکمککند،حتیزمانیکهکشوردرانزواقرارداردوازمنظرسرمایهگذاریدرسهام،یکبازارنوظهوربس

.سرمایهگذاریدرکشورهایخارجیبخشمهمیازیکپرتفویبهخوبیمتنوعسازیشدهاست.ریسکیباشد
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راههایمتنوعسازی

ازشرکتهاکارکنانخودراتشویقمینمایندتادرسهامشرکت.متنوعسازیازطریقعدممالکیتسهامکارفرما•

خودرابایدسرمایهگذاریدرشرکت.طریقبرنامههایسهامکارکنانوبرنامههایبازنشستگیسرمایهگذارینمایند

هایهمچنینبایدسرمایهگذاری.دقیقاًهمانگونهکههرسرمایهگذاریدیگریراارزیابیمینمایید،ارزیابیکنید

.اشیدغیرمالیکهانجامدادهایدخصوصاًسرمایهانسانیکهدرشرکتخودسرمایهگذارینمودهایدرادرنظرداشتهب

مایچونشمابرایکارفرمایخودکارمیکنید،رویشماشدیداًسرمایهگذاریشدهاستزیرادرآمدهایشمابهکارفر

ابستگیسطحدرآمدها،افزایشیاکاهشپاداش،ارتقایشغلیشمابهعملکردبهینهکارفرمایشم.شمابستگیدارد

سرمایهگذاریهایاضافی.اگررقیب،کارفرمایشماراازبازاربدرکندشمانیزکارخودراازدستخواهیدداد.دارد

.اشتبرایکارفرمایشما،ثروتشماراروییکداراییمتمرکزمیسازدوشماتنوعکمتریدرپرتفویخودخواهیدد
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راههایمتنوعسازی

زایید،هرزمانکهیکورقهبهاداریاطبقهایازداراییرابهپرتفویمیاف.ارزیابیهرداراییقبلازافزودنبهپرتفوی•

فویهزینهمعاملهداراییمانندهزینهپیگیرییکپرت.مطمئنشویدکههزینهمرتبطبامتنوعسازیدرآنباشد

قهدربرخیموارد،اوراقبهاداریاداراییهاممکناستاسامیمختلفیداشتهباشندامابهیکطب.بزرگتروجوددارد

تواندواردبازدهمی-قانونکلیبرایارزیابیایناستکهآیاداراییجدیدبراساسرابطهریسک.داراییمتعلقباشند

:پرتفویشود

𝑬 𝑹𝒏𝒆𝒘 = 𝑹𝒇 +
𝝈𝒏𝒆𝒘𝝈𝒏𝒆𝒘,𝒑

𝝈𝒑
× 𝑬 𝑹𝒑 − 𝑹𝒇
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راههایمتنوعسازی

E(R) ،بازدهداراییRfبازدهبدونریسکو𝝈انحراف معیار، 𝝆ضریبهمبستگیاستاندیسnewوpمربوطبهسهام

واردآناگربازدهتعدیلشدهنسبتبهریسکداراییجدیدبهنفعپرتفویباشد،دارایی.جدیدوپرتفویموجوداست

:اینشرایطمیتواندبااستفادهازنسبتشارپدردوطرفمعادلهبهصورتزیربازنویسیگردد.میگردد

𝑬 𝑹𝒏𝒆𝒘 − 𝑹𝒇

𝝈𝒏𝒆𝒘
>
𝑬 𝑹𝒑 − 𝑹𝒇

𝝈𝒑
× 𝝆𝒏𝒆𝒘,𝒑

اگرنسبتشارپداراییجدیدبیشترازنسبتشارپپرتفویفعلیضربدرضریبهمبستگیداراییجدیدباشد،افزودن

.آنبهپرتفویسودمنداست
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راههایمتنوعسازی

رمایهگذاریاینموضوعممکناستتعجببرانگیزبهنظربرسدامابیمهیکداراییس.خریداریبیمهبرایپرتفویریسکی•
بیمه.داستبنابراینبسیارارزشمن.بیمهدارایهمبستگیمنفیباداراییهایشمااست(.تنهانوعمتفاوتیازدارایی)است

زمانیکهداراییهایشماارزشخودراازدستمیدهندبازدهمثبتیداردودرصورتیکهداراییشماارزشخودراحفظ
همنفیرابسیاریازافراد،مقدارکمیبازد.میانگینبازدهیبیمهطیزمانمنفیاست.کردهباشدچیزیپرداختنمیکند

بهطورکلی،افزودن.صرفاًبهایندلیلکهبیمهازآنهادرمقابلزیانهایسنگینمحافظتمیکند،میپذیرند
رابطه)سرمایهگذاریبابازدهمنفیدرصورتیکهآنسرمایهگذاریبهطورقابلتوجهیریسکراکاهشدهدمنصفانهاست

(.ریسکـبازده
دوطالبهصورتتاریخیباسهامهمبستگیمنفیدار.همچنین،سرمایهگذاریهاییباهمبستگیمنفینیزوجوددارند
ودسرمایهگذاراناغلبطالودیگرکاالهارادرپرتفویخ.درحالیکهبازدهموردانتظارمعموالًکموگاهیاوقاتمنفیاست

.بهمنظورکاهشریسکپرتفویازجملهریسکارزوریسکتورمجایمیدهند
بناازآنجاییکهاختیارفروشزمانیاعمالمیشوندکهداراییهایم.خریداختیارفروشراهدیگریبرایکاهشریسکاست

.مایند،میتوانندازپرتفویسرمایهگذاردربرابرزیانهایسنگینحمایتن(همبستگیمنفی)ارزشخودراازدستبدهند
.البته،خریداختیارفروش،هزینهبراستوبازدهموردانتظارآنصفریابهصورتنهاییمنفیاست
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مجموعهفرصتهای
سرمایهگذاری

پرتفویحداقل
واریانس

داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

پرتفویبهینه
سرمایهگذار

مرز کارا و پرتفوی بهینه

سرمایه گذار



مجموعهفرصتهای
سرمایهگذاری

بازدهتوسطیکخطمستقیمکهایندوداراییرابهیکدیگر-اگردوداراییهمبستگیکاملداشتهباشند،رابطهریسک

رتفویهاییاستکهباتغییروزنهرداراییسرمایهگذاریشدهدرپاینخطشاملپرتفوی.اتصالمیدهدنشاندادهمیشود

𝝆با)نشاندادهشدهاست17همبستگیباخطمستقیمدرشکل.تشکیلشدهاست = درصورتیکهدودارایی(.𝟏

یتشکیلشدههمبستگیکاملنداشتهباشند،ریسکپرتفویکمترازمیانگینموزونریسکمولفههایآنمیباشدوپرتفو

تمامینقاطی.نشاندادهشدهاست17درشکل1کمتراز𝝆ازدودارایی،درسمتچپبامنحنیهاییباضریبهمبستگی

هوجودافزودندوداراییبهاینپرتفوی،پرتفویهایبیشتریب.کهدوداراییرامتصلمینمایندقابلدسترسیهستند

.گیدارندمیآوردکهترکیبیخطییامنحنیازپرتفویموجودوداراییجدیدمیباشندکهبههمبستگیبینایندوبست
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مجموعهفرصتهای
سرمایهگذاری

اراییهایزمانیکهتمامید.باافزایشتعدادداراییهایدردسترس،تعدادترکیباتاحتمالینیزبهسرعتافزایشمییابد

قابلسرمایهگذاریدرنظرگرفتهشوندصدهاوهزارانترکیبوجودداردکهمیتوانیممجموعهایازفرصتهای

تمامیفرصتهایموجودمعموالًتمامنقاطداخلیکمرزرادربرمیگیرندزیراامکاندسترسیبه.سرمایهگذاریرابسازیم

.نقاطممکندرآنمنحنیراباایجادیکپرتفویحسابشدهازداراییهایقابلسرمایهگذاریدارد

12لهاییتشکیلمیدهیمکهتامنحنیهمانندشکازداراییهایقابلسرمایهگذاریبهصورتمجزاشروعکردهوپرتفوی

سترسیتمامینقاطرویمنحنیونقاطسمتراستمنحنیباترکیبیکیاچندداراییسرمایهگذاریقابلد.رسمنماییم

یدرابتدا،مجموعهفرصتهایسرمایهگذار.اینمجموعهنقاط،مجموعهفرصتهایسرمایهگذارینامیدهمیشوند.هستند

.نشاندادهشدهاند21تنهاشاملداراییهایداخلیمیباشندودرشکل
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مجموعهفرصتهای
سرمایهگذاری

ـمجموعهفرصتهایسرمایهگذاری21شکل
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مجموعهفرصتهای
سرمایهگذاری

ییمادامیکهطبقاتجدیددارا.تأثیرافزودنیکطبقهجدیدازدارایینظیرداراییهایبینالمللیرانشانمیدهد21شکل

ترشهمبستگیکاملباداراییموجودنداشتهباشند،مجموعهفرصتهایسرمایهگذاریبیشتربهسمتشمالغربیگس

.مییابندکهرابطهریسکـبازدهبرتریرافراهممیسازد

املمجموعهفرصتهایسرمایهگذاریباداراییهایسرمایهگذاریبینالمللیبرمجموعهفرصتهایسرمایهگذاریکهتنهاش

.یداردافزودنطبقاتدیگرداراییتأثیریکسانیبرمجموعهفرصتهایسرمایهگذار.داراییهایداخلیمیشودغالبمیشوند

طریقمیتوانازاین.بازدهبیشتربهبودنیابد،ادامهداد-بنابراین،بایدبهافزودنطبقاتداراییتازمانیکهآنهارابطهریسک

.مجموعهفرصتهایسرمایهگذاریرابهدرستیمتنوعسازینمودودرنهایتدرانتخابپرتفویبهینهراانتخابنمود

درادامهفرضمینماییم،تمامیداراییهایقابلسرمایهگذاریدردسترسبرایسرمایهگذاردرمجموعهفرصتهای

.یستسرمایهگذاریگنجاندهشدهاستوبههیچتوجهخاصیبهطبقاتجدیددارایییافرصتهایسرمایهگذاریجدیدنیازن
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پرتفویحداقل
واریانس

نشاندادهشده22مجموعهفرصتهایسرمایهگذاریشاملتمامیمجموعههایسرمایهگذاریدردسترساستکهدرشکل

راینبخش،د.تعدادزیادیپرتفویدردسترسبرایسرمایهگذاریوجودداردامابایدیکپرتفویبهینهانتخابنماییم.است

.بافرآیندانتخابازطریقمحدودسازیانتخابپرتفویهایکمترآغازمیکنیم

ـمرزحداقلواریانس22شکل
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پرتفویحداقل
واریانس

مرزحداقلواریانس

پرتفوی
جهانیحداقل

واریانس
مرزکارایداراییهای

ریسکی
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مرزحداقلواریانس
XوA،Bنقاط.سرمایهگذارانریسکگریزبدنبالکاهشریسکبرایبازدهموردنظرهستند

بنابراین،این.بگیریدوفرضکنید،رویخطافقییکسانیواقعشدهاندنظردر22درشکلرا
خطفرضیکهآنهارابهیکدیگرمتصلمینماید،روی E(R1)یکسانینقطهبازدهموردانتظارسه
نقطهیباریسککمراانتخابمینمایدکههماننقطهایباتوجهبهیکانتخاب،سرمایهگذار.دارند

Xنقطهی.میباشدXسرمایهگذاریواقعفرصتهایغیرقابلدسترسیاستزیرابینمجموعهی
متحملشویم،E(R1)بنابراین،حداقلریسکیکهمیتوانیمبرایکسببازدهی.استنشده

.میباشدAنقطهی
درنتیجه،.قابلاجراهستنداماریسکباالییدارندAوتمامینقاطسمتراستنقطهیBنقطهی

رابههرپرتفویدیگریبابازدهمشابهترجیحمیدهدوآنراانتخابAنقطهی،سرمایهگذارریسکگریز
Cنقاطسمتراستنقطه.استCواریانسبرایبازدهبهدستآمدهدرحداقلنقطه Cبهطورمشابه،نقطه.مینماید

ویحداقلدرتمامیموارد،پرتف.میتوانیمارزیابیفوقرابرایتمامیبازدههایممکنبسطدهیم.ریسکباالتریدارند
انتخاباینپرتفویهایحداقل.قراردارد22واریانس،تنهاپرتفویاستکهدرمنحنیسهبعدیطراحیشدهدرشکل

درمرزحداقلواریانسبهمعنیمجموعهکوچکتریازپرتفویهااستکه.واریانسبهمرزحداقلواریانساشارهدارد
توجهداشتهباشیدکههیچسرمایهگذارریسکگریزی.آنسرمایهگذارانتمایلبهانجامسرمایهگذاریدارند

رویسرمایهگذاریدرپرتفویکهدرسمتراستمرزحداقلواریانساست،سرمایهگذارینمیکندزیرایکپرتفوی
.مرزحداقلواریانسمیتواندبازدهیکسانباریسککمترارائهدهد
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پرتفوی
جهانیحداقل

واریانس

هایچپتریننقطهرویمرزحداقلواریانس،پرتفویحداقلواریانسبینتمامیپرتفوی

یهگذاریکسرما.ریسکیاستوبهعنوانپرتفویجهانیحداقلواریانسشناختهشدهاست

تبهنمیتواندپرتفویمتشکلازداراییهایریسکیداشتهباشدوریسککمترینسب

.گیریدتأکیدبرداراییهایریسکیرادرنظرب.پرتفویجهانیحداقلواریانسمتحملشود

.درادامه،معرفیداراییبدونریسکبهمااجازهمیدهدکهاینمحدودیتراکاهشدهیم
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مرزکارایداراییهای
ریسکی

.مرزحداقلواریانسپرتفویباحداقلواریانسبراییکبازدهمشخصارائهمیدهد
CوAنقطه.بازدهراباتوجهبهریسکمربوطه،افزایشدهندمیخواهندنیزسرمایهگذاران

.هردوریسکیکسانیدارند.نشاندادهشدهاست22شکلرویمرزحداقلواریانسدربر
هیچ.میکندزیرادارایبازدهبیشتریاستانتخابراAیکانتخاب،سرمایهگذارپرتفویبا

برایتمامینقاطرویمرزحداقلمشابهارزیابی.راانتخابنمیکندCپرتفویسرمایهگذاری
هایی،پرتفویبنابراین.میگیردکهزیرپرتفویجهانیحداقلواریانساست،صورتواریانسی

رویمنحنیوزیرپرتفویجهانیحداقلواریانسوسمتراستآنقراردارند،که
نوانمرزازمنحنیکهدرباالوسمتراستپرتفویجهانیحداقلواریانسقرارداردبهعبخشی.نیستسرمایهگذاریکارابرای

.خابمیکنندکارایمارکویتزشناختهمیشود،زیرامشتملبرتمامپرتفویهایریسکیاستکهسرمایهگذارانریسکگریزانت
داقلباحرکتازسمتپرتفویجهانیح.موضوعمهمیکهاغلبنادیدهگرفتهمیشودشیبنقاطمختلفرویمرزکارااست

باحرکتازچپبهراست،بازدهبهازایهرواحد.،ریسکهمزمانبابازدهافزایشمییابد22درشکل(Zنقطه)واریانس
استوهرAکمترازشیبنقطهDشیبنقطه.افزایشدرریسکبهصورتکندشوندهافزایشوشیبمنحنینیزکاهشمییابد

بهAهمانندافزایشدربازدهباحرکتازنقطهAبهنقطهZافزایشدربازدهباحرکتازنقطه.هستندZدوکمترازشیبنقطه
برابربیشترازریسکاضافیدر4تاD،3بهسمتنقطهAهمچنینریسکاضافیدرحرکتازنقطه.استDسمتنقطه

شبنابراین،بازدهیسرمایهگذارانباپذیرشریسکبیشتر،بهصورتکاهنده،افزای.استAبهسمتنقطهZحرکتازنقطه
.مییابد
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

گذارانبهبسیاریازسرمایه.تاکنون،تنهاداراییهایریسکیرادرنظرگرفتهایمکهدرآنبازدهریسکییاغیرقطعیاست

دونافزودنداراییب.داراییبدونریسکدسترسیدارندکهمهمترینآنهااوراقبهادارمنتشرشدهتوسطدولتمیباشند

ایریسکبهمجموعهفرصتهایسرمایهگذاری،آنراازسایرمجموعهفرصتهایسرمایهگذاریکهتنهامتشکلازداراییه

.ریسکیبودند،غنیترمیسازد

داراییبدونریسکبابازده.درنمودارمیانگینواریانسواقعشودyداراییبدونریسک،ریسکصفرداردوبایدرویمحور

Rfکباترکیبداراییبدونریس.اینداراییمیتواندبایکپرتفویریسکیترکیبشود.نشانشدهاست23درشکل

برخالفبخشقبلی،بهجاییک(.13رجوعبهشکل)پرتفویریسکی،یکخطصافاستکهدربخشقبلبیانشدهاست

.پرتفویریسکی،تعدادزیادیپرتفویداریمکهمیتوانندموردانتخابواقعشوند

خطتخصیصسرمایهوپرتفویریسکیبهینه
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

ـپرتفویریسکیبهینه23شکل

:نشاندادهشدهاست23اینترکیبدرشکل.تمامپرتفویهایرویمرزکارامیتوانندباداراییبدونریسکترکیبشوند
مقایسهخطتخصیصسرمایه.PودیگریداراییبدونریسکوپرتفویکارایAاولی،ترکیبداراییبدونریسکوپرتفوی

AوخطتخصیصسرمایهPنشانمیدهد،یکنقطهرویCAL(P)نسبتبههرنقطهرویCAL(A)ریسکیکسانولی،
بنابراین،.ترجیحدادهمیشوندCAL(A)هایرویبهپرتفویCAL(P)بهعبارتدیگر،پرتفویهایروی.بازدهیبیشتریدارد

میخواهیمفراترازشمالشرقیحرکتنماییمتابه.ترجیحمیدهندCAL(A)رانسبتبهCAL(P)یکسرمایهگذار
.هیچکدامازآنپرتفویهاقابلدستیابینیستزیراباالیمرزکاراقراردارند.پرتفویهایبهتریدستیابیم
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

هایرویمرزکاراقرارداردوباالترینبازدهنسبتبهتمامپرتفویXامادرموردنقاطدیگرمرزکاراچطور؟برایمثال،نقطه
کهدربخشقبلنشاندادهاستPازطریقاهرمیکردنپرتفویCAL(P)روی Yبنابراین،نقطه.ریسکیرادارد

بههمینصورت،میتوانیممشاهده.قرارداردوباریسکیکسان،بازدهبیشتریداردXقابلدسترسیاستکهباالینقطه
یزترجیحدادهمیشودبلکهبهمرزکارایمارکویتزکهبرایداراییهایریسکیاستنCAL(A)بهCAL(P)نماییمکهنهتنها

.ترجیحدادمیشود
CAL(P)خطتخصیصسرمایهوپرتفویP هبنابراین،باافزودنداراییبدونریسکقادرب.پرتفویریسکیبهینهاست

ومرزکارایCAL(P)محدودکردنانتخابپرتفویهایریسکیبهپرتفویریسکیبهینههستیمکههماننقطهتماسبا
.داراییهایریسکیاست

تئوریجداییمنابع

کیبیازدوتئوریجداییمنابعبیانمیدارد،تمامیسرمایهگذاریهابدونتوجهبهسلیقه،پذیرشریسکوثروتاولیه،تر
.داراییبدونریسکوپرتفویبهینهداراییهایریسکی:پرتفوییاصندوقهستند
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

یریتصمیمگ:جداییمنابعاجازهمیدهدتامشکلسرمایهگذاریسرمایهگذارانرابهدومرحلهمجزاتقسیمنماییمتئوری

هراشناساییدرمرحلهاول،همانندارزیابیقبلی،سرمایهگذارپرتفویریسکیبهین.سرمایهگذاریوتصمیمگیریتأمینمالی

.یشودپرتفویریسکیبهینهازتعدادیپرتفویریسکیبدوندرنظرگرفتنترجیحاتسرمایهگذارانتخابم.میکند

.است(پرتفویواحد)تصمیمگیریسرمایهگذاریدراینمرحلهمبتنیبربازده،ریسکوهمبستگی

هایبهینهتمامیپرتفوی.خطتخصیصسرمایه،پرتفویریسکیبهینهوداراییبدونریسکرابهیکدیگرمتصلمیکند

.درمرحلهدومتعیینمیشودCAL(P)هرپرتفویبهینهسرمایهگذاربرروی.سرمایهگذاربایدرویاینخطقرارداشتهباشند

تفویریسکیبهپر(یاوام)ریسکبادرنظرگرفتنترجیحاتریسکواستفادهازمنحنیهایبیتفاوتی،تخصیصداراییبدون

قراضبانرخبدونهایبهینهریسکیکهدردسترسنیستند،ازطریقاستبنابراین،پرتفوی.بهینهسرمایهگذارتعیینمیگردد

یمثال،وامبرا.)بنابراینترجیحاتریسکسرمایهگذارمقدارتأمینمالیراتعیینمیکند.ریسک،قابلدسترسخواهندبود

(.یبهینهدادنبهدولتبهجایسرمایهگذاریدرپرتفویریسکیبهینهیااستقراضبرایخریدمقداراضافیپرتفویریسک
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

10مثال

انتخابپرتفویصحیح

:،ریسکوبازدهنقاطمختلفبهصورتزیرمشخصشدهاست24درشکل

Point Return(%) Risk(%) Point(%) Return(%) Risk (%)

A 15 10 B 11 10

C 15 30 D 25 30

F 4 0 G (gold) 10 30

P 16 17
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داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی

سرمایهگذارازبراساسنموداریکپرتفوی.پاسخوتوضیحدهید24بهسؤالهایزیرباتوجهبهنقاطرسمشدهدرشکل

.انتخابمینماید

کدامیکازنقاطباالدستیافتنینیست؟1)

هاتوسطسرمایهگذارریسکگریزومنطقیانتخابنمیشود؟کدامیکازاینپرتفوی2)

هابرایسرمایهگذاربیتفاوتنسبتبهریسکمناسبتراست؟کدامیکازاینپرتفوی3)

ویخودبااینحال،بسیاریازسرمایهگذارانمنطقیبخشیازپرتف.طال،بخشیازمجموعهدردسترسوناکاراقراردارد4)

چرا؟.رابهطالاختصاصمیدهند

چقدراست؟3باضریبریسکگریزیPمطلوبیتسرمایهگذاردرنقطه5)

:1پاسخ

.دردسترسنیستزیراخارجازمجموعهدستیافتنیاستورویخطتخصیصسرمایهقرارنداردAپرتفوی



داراییبدونریسکوبسیاری
ازداراییهایریسکی :2پاسخبرای

تنهانقاطقابلسرمایهگذاریCوG.باریسکیکسان،بازدهیبیشتریداردDانتخابنمیشوندزیراCوGسبدهایسهام

.هستندکهرویخطتخصیصسرمایهقرارندارند

:3پاسخبرای

بیشترینبازدهراDمناسبتریناستزیراسرمایهگذاربیتفاوتنسبتبهریسکتنهابهبازدهتوجهدارندوپرتفوی Dپرتفوی

.درفرمولمطلوبیتاستA=0.دارد

:4پاسخبرای

کینظیرزیراطالهمبستگیکمیامنفیباداراییهایریس(نهکلپرتفوی)طالممکناستبخشیازپرتفویراتشکیلدهد

هتوجهداشت.طالبودنبخشیازپرتفویمیتواندریسککلیراکاهشدهداگرچهریسکزیادوبازدهیکمدارد.سهامدارد

رابهنقطهDحتیریسکپذیراننقطه(.درصداست30بازدهآنبسیارریسکییعنیدرحدود)باشیدکهقیمتطالثابتنیست

Gترجیحمیدهندکهریسکمشابهامابازدهبیشتریدارد.

𝐔=0/16-0/5×3×0/0289= 0/1167= درصد 5:11/67پاسخبرای = 𝐄 𝐫 − 𝟎.𝟓𝐀𝝈𝟐
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

CAL(P)هایکهرکدامازپرتفوی.هایممکنودردسترسسهامدارانمیباشندشاملبهترینپرتفوی25و23درشکل

ویبهینههایموجود،انتخابپرتفازمیانپرتفوی.ترکیبخطیازداراییبدونریسکوپرتفویریسکیبهینهمیباشند

رگرفتدربخشقبل،ترجیحاتریسکسرمایهگذارانراموردبررسیقرا.سرمایهگذاربهترجیحاتریسکویبستگیدارد

فادهقراراینترجیحاتمیتوانندبرایانتخابپرتفویبهینهمورداست.کهبامنحنیهایبیتفاوتیآنهاترکیبمیشوند

.بگیرند

منحنیهایبیتفاوتیبا.استCAL(P)منحنیبیتفاوتیرانشانمیدهدکهمماسبرخطتخصیصسرمایه25شکل

.ینیستمطلوبیتبیشترنسبتبهاینموردباالیخطتخصیصسرمایهقراردارند،بنابراینپرتفویآنهادستیافتن

بهینهبرایدرنتیجه،پرتفوی.منحنیهایبیتفاوتیکهزیراینخطقراردارندانتخابنمیشوندزیرامطلوبیتکمتریدارند

.استکهمماسبرمنحنیبیتفاوتیاستCAL(P)رویCسرمایهگذاربااینمنحنیبیتفاوتیپرتفوی
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

ـپرتفویبهینهسرمایهگذار25شکل

11مثال

مثالجامعیازانتخابپرتفوی

صاینمثالبااطالعاتیدرخصو.بااینمثالجامعبسیاریازمفاهیمیادگرفتهشدهدراینفصلرابررسیمیکنیم

.داراییهایدردسترسآغازمیشودویکپرتفویبهینهسرمایهگذاریبرایخانوادهلورمانتشکیلمیدهد



پرتفویبهینه
سرمایهگذار

بازدهموردانتظاروانحرافمعیار.سرمایهگذارینمایدBو Aفرضکنید،خانوادهلورمانمیتواندتنهادردوداراییریسکی

درصد33درصدو15بهترتیبBدرصداستوبازدهموردانتظاروانحرافمعیاربرای50درصدو20بهترتیبAبرایدارایی

.همبستگیایندوصفرمیباشند.است

Bدرصدرادر90وAدرصددر10رادرصورتیکهسرمایهگذار(انحرافمعیار)بازدهموردانتظاروریسکپرتفوی1.

.سرمایهگذاریکنددرنظربگیرید

:1پاسخ

«rp»بیانگرپرتفویریسکیرانشانمیدهد.

𝑹𝒓𝒑 = 𝟎. 𝟏𝟎 × 𝟐𝟎% + 𝟏 − 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟓% = 𝟎. 𝟏𝟓𝟓

= 𝟏𝟓. 𝟓𝟎%

𝝈𝒓𝒑 = 𝒘𝑨
𝟐𝝈𝑨

𝟐 +𝒘𝑩
𝟐𝝈𝑩

𝟐 + 𝟐𝒘𝑨𝒘𝑩𝝆𝑨𝑩𝝈𝑨𝝈𝑩

= 𝟎. 𝟏𝟎𝟐 × 𝟎. 𝟓𝟎𝟐 + 𝟎. 𝟗𝟎𝟐 × 𝟎. 𝟑𝟑𝟐 + 𝟐 × 𝟎. 𝟏𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟎. 𝟎 × 𝟎. 𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟑𝟑

= 𝟎. 𝟑𝟎𝟏𝟐 = 𝟑𝟎. 𝟏𝟐%

.استفرصتوجهداشتهباشیدکهضریبهمبستگیبرابرباصفراستوآخرینعبارتبرایانحرافمعیاربرابربا



پرتفویبهینه
سرمایهگذار

.تعمیمدهیدBدردارایی(WA-1)وAدردارایی WAباالرابرایبازدهوریسکپرتفویبافرضمحاسبات.2

:2پاسخ

𝑬مجموعهفرصتهایسرمایهگذاریمیتواندبااستفادهازوزنهایمختلفدرعباراتبرای 𝑹𝒓𝒑 و 𝝈𝒓𝒑اینمثال1دربخش

.رانشانمیدهدBوAترکیبداراییهای26شکل.ساختهشود

𝑹𝒓𝒑 = 𝒘𝑨 × 𝟐𝟎%+ 𝟏 − 𝒘𝑨 × 𝟏𝟓% = 𝟎. 𝟎𝟓𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟓

𝝈𝒓𝒑 = 𝒘𝑨
𝟐 × 𝟎. 𝟓𝟐 + 𝟏 − 𝒘𝑨

𝟐 × 𝟎. 𝟑𝟑𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟓𝒘𝑨
𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟗 𝟏 − 𝟐𝒘𝑨 +𝒘𝑨

𝟐

= 𝟎. 𝟑𝟓𝟖𝟗𝒘𝑨
𝟐 − 𝟎. 𝟐𝟏𝟕𝟖𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟗
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

بنویسیدکهدارایی WAمعادلهایبرایخطتخصیصسرمایهبا.درصدرافرضنمایید3،داراییبدونریسکبابازدهاکنون.3

تفویریسکیازمعادلهبخشقبلیاستفادهنماییدوریسکوبازدهپر)بدونریسکرابهداراییهایریسکیپرتفویاضافهنماید

(.دربخشفوقراجایگزیننمایید

:3پاسخ

که(قبلرجوعشودبهبخش)معادلهخطمتصلکنندهداراییبدونریسکبهداراییهایریسکیپرتفویدرزیرآوردهشدهاست

«rp»درآنبهجای«i»بهپرتفویریسکیو«p»بهپرتفویجدیدبادوداراییریسکیویکداراییبدونریسکاشارهدارد.

26شکل
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

𝑬 𝑹𝒑 = 𝑹𝒇 +
𝑬 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇

𝝈𝒊
𝝈𝒑

:بازنویسیبهصورت

𝑬 𝑹𝒑 = 𝑹𝒇 +
𝑬 𝑹𝒓𝒑 − 𝑹𝒇

𝝈𝒓𝒑
𝝈𝒑

= 𝟎. 𝟎𝟑 +
𝟎. 𝟎𝟓𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟑

𝟎. 𝟑𝟓𝟖𝟗𝒘𝑨
𝟐 − 𝟎. 𝟐𝟏𝟕𝟖𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟗

𝝈𝒑

= 𝟎. 𝟎𝟑 +
𝟎. 𝟎𝟓𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟐

𝟎. 𝟑𝟓𝟖𝟗𝒘𝑨
𝟐 − 𝟎. 𝟐𝟏𝟕𝟖𝒘𝑨 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝟗

𝝈𝒑
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

ییریسکیهاییبادوداراخطتخصیصسرمایه،خطیاستکهبیشترینشیبراداردزیرامماسبرمنحنیاستکهباپرتفوی

.خطتخصیصسرمایهرابراساسداراییبدونریسکافزودهشدهبهگروهداراییهانشانمیدهد27شکل.تشکیلشدهاست

27شکل

امعادلهخطتخصیصسرمایهب.درصدباشد،شیبخطتخصیصسرمایهبهحداکثرمیرسدA،38.2کهوزنداراییزمانی.4

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com؟درصدچیست38/2برابرباWAاستفادهاز
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

:4پاسخ

𝑬درمعادلهبخشقبل،معادلهWAدرصدبرای38.2باجایگزینی 𝑹𝒑 = 𝟎.𝟎𝟑 + 𝟎.𝟒𝟗𝟕𝟖𝝈𝒑رابهعنوانخطتخصیص

.سرمایهبهدستمیآوریم

درصدیداشتهباشد،چقدراستوآیارویخط20ایجادخطتخصیصسرمایه،انحرافمعیاریکپرتفویکهبازدهیبا.5

مقایسهمیشود؟Aتخصیصسرمایهقراردارد؟چگونهاینپرتفویبادارایی

:5پاسخ

:اینمعادلهرابرایخطتخصیصسرمایهحلنماییدتاانحرافمعیاررابهدستآورید

𝟎. 𝟐𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑 + 𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟖𝝈𝒑; 𝝈𝒑 = 𝟑𝟒. 𝟐%

.درصددارد50درصدبهجای34/22اماانحرافمعیارکمترAدرصد،بازدهیکسانیبادارایی20پرتفویبابازدهی
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

درصدیچقدراست؟20و3،9،15هابابازدههایپرتفویریسک.6

:6پاسخ

:میتوانیدریسکپرتفویرابااستفادهازمعادلهخطتخصیصسرمایهپیداکنید

σp0/4978+0/03=E(RP).درصد،15برایپرتفویبابازدهσp0/4978+0/03=0/15،σpدرصدخواهدشد24.1برابر.

.هاراباتوجهبهبازدههایمربوطهمحاسبهنماییدمیتوانیدریسکدیگرپرتفوی

درصدی15وبرایبازدهدرصد12/11درصدی9درصدیبرابرباصفردرصداستوبرایبازده3ریسکپرتفویبرایبازده

.رسمشدهاند28ایننقاطدرشکل.درصداست34/2درصدی20درصدوبرایبازده24/1
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پرتفویبهینه
28شکلسرمایهگذار

درصدبهدستمیآوردچقدراست؟20درصدو15درصد،9درصد،3کهلورامانازپرتفویبابازدهمطلوبیتی.7

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝐸 𝑅𝑝 − 0.5 × 2.5𝜎𝑝
2

E=Utility(درصد3=)0.0300

E=Utility(درصد9=)0.09-0.5×2.5×(0.121)2=0.0717

E=Utility(درصد15=)0.15-0.5×2.5×(0.241)2=0.0774

E=Utility(درصد20=)0.2-0.5×2.5×(0.341)2=0.0546

.درصدیراانتخابمیکندزیراباالترینمطلوبیترادارد24/1درصدوانحرافمعیار15اساساطالعاتفوق،لورامانپرتفویبابازدهبر



پرتفویبهینه
سرمایهگذار

گذاریمنحنیبیتفاوتیرانشانمیدهدکهمماسبرخطتخصیصسرمایهاستوپرتفویبهینهسرمایه29درنهایت،شکل

.برایلورامانایجادمیکند

29شکل
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

گریزممکنسرمایهگذارکامالًریسک.انتخابیکپرتفویبهینهسرمایهگذاریبهترجیحاتریسکسرمایهگذاربستگیدارد

پرتفویبهینهدراینمورد.رادرداراییبدونریسکسرمایهگذارینماید(درصد100حتی)استمیزانزیادیازداراییهایش

سرمایهگذاریکهریسکگریزیکمتریدارد،ممکناستمقدارزیادیازثروتشرادردارایی.قرارداردyنزدیکبهمحور

.نزدیکتراست25درشکلPپرتفویبهینهدراینموردبهنقطه.ریسکیبهینهایسرمایهگذارینماید

سکبیشتریممکناستتمایلبهپذیرشری(یاتحملریسکبیشتر)برخیازسرمایهگذارانیکهریسکگریزیکمتریدارند

رتفویریسکیچنینسرمایهگذاریممکناستمبلغیرابرایسرمایهگذاریبیشتردرپ.برایداشتنبازدهباالترداشتهباشند

درصددرپرتفویریسکیبهینه125درصدازثروتشراوامبگیرد،میتواند25درصورتیکهسرمایهگذار.وامبگیرد

.رویخطتخصیصسرمایهقرارداردPپرتفویچنینسرمایهگذاریدرسمتراستنقطه.سرمایهگذارینماید
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پرتفویبهینه
سرمایهگذار

کهتمایلبهبنابراین،باحرکتازداراییبدونریسکدرمسیرخطتخصیصسرمایه،میتوانیمباسرمایهگذارانیروبروشویم

هباالترازنقط.درصددرپرتفویریسکیبهینهسرمایهگذاریمیکند100،سرمایهگذارPدرنقطه.پذیرشریسکبیشتردارند

Pسرمایهگذارریسکبیشتریراباوامگرفتنوسرمایهگذاریآندرپرتفویریسکیبهینهمیپذیرد،.

ویریسکیداراییبدونریسکوپرتف:توجهداشتهباشیدکهقادربهانطباقانواعسرمایهگذارانباتنهادوپرتفویهستیم

پرتفویریسکیبهینهاستکهبدونتوجهبهترجیحات P.نیزتصویریازتئوریجداییمنابعاست25شکل.بهینه

فاوتیاستپرتفویبهینهسرمایهگذاربررویخطتخصیصسرمایهایکهمماسبامنحنیهایبیت.سرمایهگذارانتخابمیشود

.وترجیحاتسرمایهگذاررانشانمیدهد،انتخابمیشود
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(1)43خالصه فصل 
اینمطالعهویژگیهایسرمایهگذارینظیرریسکوبازدهراکهسرمایهگذارانبرایارزیابیداراییهایسرمایهگذاری

کیبخشهاییدرموردتشکیلپرتفوی،انتخابپرتفویریس.مورداستفادهقرارمیدهندرابررسیومحاسبهمینماید

سرمایهدرنهایت،نقطهتماسمنحنیهایبیتفاوتیباخطتخصیص.بهینه،درکریسکگریزیومنحنیهایبیتفاوتی

:داینفصلمفاهیماصلیراازجملهمواردزیربررسیمیکن.اجازهمیدهدتاپرتفویبهینهسرمایهگذاررابشناسیم

.بازدهدورهنگهداشتبرایدورهنگهداریازپیشتعیینشده،مناسبتریناست•

ذاریهاهربازدهکاربردویژهایبرایارزیابیسرمایهگ.بازدهدورههایچندگانهمیتواندبهروشهایگوناگونمحاسبهگردد•

.آرد

کسانوبازده،افزایشبازدهبرایریسکی-سرمایهگذارانریسکگریزتصمیماتسرمایهگذاریرابراساسرابطهریسک•

لیاتیممکناستنگرانانحرافاتبازدهازتوزیعنرمالوفرضیهکاراییعم.کاهشریسکبرایبازدهیکسانمیگیرند

.بازارهایمالیباشند
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(2)43خالصه فصل 
ذارانسرمایهگذارانریسکگریزمیباشندواطالعاتتاریخینشانمیدهدبازارهایمالیقیمتداراییهارابرایسرمایهگ•

.ریسکگریزتعیینمینماید

زدههایبینبا(کواریانس)ریسکپرتفویمتشکلازدوداراییبهنسبتهایهردارایی،انحرافمعیارآنهاوهمبستگی•

.فویمیشودباافزایشتعدادداراییهادریکپرتفوی،همبستگیبیندارایی،تعیینکنندهریسکپرت.آنهابستگیدارد

.ترکیبداراییهاباهمبستگیهایکم،ریسکپرتفویراکاهشمیدهد•

فویدرمرحلهاول،پرت.تئوریجداییمنابعبهمااجازهمیدهدتاتصمیمگیریرابهدومرحلهجداگانهتقسیمنماییم•

م،درمرحلهدو.ریسکیبهینهوخطتخصیصسرمایهشناساییمیشوندکهبرایتمامیسهامدارانیکسانهستند

.اییمترجیحاتریسکسرمایهگذارماراقادرمیسازدتایکپرتفویبهینهسرمایهگذاریبرایهرسرمایهگذارپیدانم

.هوجودآیدافزودنیکداراییبدونریسکبهپرتفویباعثمیشودپرتفویبهترنسبتبهسایرپرتفویهایریسکیب•
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

خطبازارسرمایه

ترکیبداراییبدون
ریسکباپرتفوی

ریسکی

آیاانتخابیکپرتفوی
ریسکیبهینهوجود

دارد؟

پرتفوهایفعالومنفعل

پرتفویهایاهرمی

بازارچیست؟

خطبازارسرمایه
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

اگرچهسرمایهگذارانبهدنبالتنهایکداراییبابیشترینبازدهیا
تئوریبازار.میباشنداماچنینداراییوجودنداردکمترینریسک
میدهدکههرفردیبرایکسببازدهبازدهنشان-سرمایهریسک

میتوانیمپرتفوی.بایدریسکبیشتریمتحملشود،بیشتر
مجموعهفرصتهایداراییهایسرمایهگذارراازطریقگسترش

میدهداینموضوعبهسرمایهگذاراجازهزیراافزایشدهیمریسکی
مشابه،پرتفویسرمایهگذارباافزایشبهطور.نمایدراانتخابداراییهاتاترکیببرتریاز

ریسکیداراییبدونریسکوداراییازبهعبارتدیگر،ترکیبی.بهبودمییابدریسکبدوندارایی
دریکنوعداراییشودزیراسرمایهگذاریتنهاـبازدهبهترنسبتبهریسکمیتواندمنجربهرابطه

نامیدهخطتخصیصسرمایهترکیباین.استصفرباداراییریسکیبدونریسکداراییهمبستگی
بررویخطتخصیصبیتفاوتیدادنمنحنیهایقرار(.دادهمیشودشرح2درشکل).میشود

باسطوحمختلفسرمایهگذاران.میشودسرمایهگذاربرایبهپرتفویبهینهسرمایهمنجر
سرمایهگذارانبسیارریسکگریزبخش.میکنندپرتفویهایمختلفیراانتخابریسکگریزی

زیادیازثروتخودرادرداراییبدونریسکسرمایهگذاریکرده،بازدهکمیبهدستمیآورند
سرمایهگذارانیکهریسکگریزیکمتریدارند،بیشترثروتخود.وتمایلیبهتحملریسکباالترندارند

بدیهیاست.رادرداراییهایریسکیسرمایهگذارمیکنندوانتظاربازدهبیشتریدارند
افیراکهبازدهیبیشتربدونپذیرشریسکبیشتر،نخواهدبود،اماسرمایهگذارباریسکگریزیکمتر،پذیرشریسکاض

.میپذیرد
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

ترکیبداراییبدونریسکباپرتفویریسکی

برای.میتوانیمتحلیلافزودنیکداراییریسکیبهپرتفویریسکیرابسطدهیم

کواریانس،فرضنماییدکهپرتفویشاملتمامداراییهایریسکیموجودباشداگرچه

سرمایهگذارتمایلیبهگنجاندنهمهداراییهادرپرتفویخودرابهدلیلترجیحاتویژه

درصورتیکهیکداراییدرپرتفویگنجاندهنشود،وزنآنبرابرباصفر.سرمایهگذارندارد

بازدهپرتفویریسکی-ویژگیهایریسک.خواهدبود N :درمعادلهایزیرارائهشدهاست

𝑬 𝑹𝒑 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊 𝑬 𝑹𝒊 , 𝝈𝑷
𝟐 = 

𝒊=𝟏,𝒋=𝟏

𝑵

𝒘𝒊𝒘𝒋𝑪𝒐𝒗 𝒊, 𝒋 ,

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊 = 𝟏

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

ترکیبداراییبدونریسکباپرتفویریسکی

𝐄بازدهموردانتظاردرپرتفوی 𝐑𝐩برابربامیانگینموزونوزنیبازدههایموردانتظارتکتکداراییهامیباشدکهWiوزن

بهوزنداراییها،وروابطمتقابلآنهابستگی(𝛔𝐩)ریسکپرتفوی.استiبازدهموردانتظارداراییRiوiکسریازدارایی

یکمعیارآماریازروابطمتقابلبینهرجفتداراییدرپرتفویمیباشدوj،(j،i)Covوiکواریانسبینداراییهای.دارد

.استiریسکدارایی𝛔𝐢وjوiهمبستگیبینداراییهای𝛒𝐢𝐣میتواندبدینصورتبیانشودکه

𝑪𝒐𝒗 𝒊, 𝒋 = 𝝆𝒊𝒋𝝈𝒊𝝈𝒋

:باشد،بنابراین1درمعادلهزیرنشاندادهخواهدکهاگرهمبستگییکداراییبرابربا

𝑪𝒐𝒗 𝒊, 𝒋 = 𝝆𝒊𝒋𝝈𝒊𝝈𝒋 = 𝝈𝒊
𝟐
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

ترکیبداراییبدونریسکباپرتفویریسکی

:ویسینمودباجایگزینیاصطالحاتباالبرایکواریانس،میتوانمعادلهواریانسپرتفویرابدینصورتبازن

هافویممکناستاینپرت.بهنظرمیرسد،اینکهریسکپرتفویازتکتکداراییهایآنکمترباشد،امریغیرعادیاست

رتفویهمانطورکهتأثیروزنداراییهابرویژگیهایپ.زمانیساختهشوندکهداراییهایپرتفویکامالًهمبستهنیستند

نشاندادهشدهاست،

𝝈𝑷
𝟐 = 

𝒊=𝟏

𝑵

𝒘𝒊
𝟐𝝈𝒊

𝟐 + 

𝒊,𝒋=𝟏,𝒊≠𝒋

𝑵

𝒘𝒊𝒘𝒋𝝆𝒊𝒋𝝈𝒊𝝈𝒋
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

یگرفرضمیکنیمتمامیسرمایهگذارانانتظاراتاقتصادی،قیمتی،جریاناتنقدیود

با.اینفرضیه،همگنبودنانتظاراتنامدارد.ویژگیهایسرمایهگذارییکسانیدارند

توجهبهویژگیهایسرمایهگذار،هرسرمایهگذاریکهاینمحاسباتیکسانراانجام

نبودنبنابراین،بافرضهمگ.میدهدبهپرتفویریسکیبهینهیکسانیدستمییابد

داشتهاگرسرمایهگذارانانتظاراتمتفاوتی.انتظارات،تنهایکپرتفویبهینهوجوددارد

اندادناینبراینش.باشند،ممکناستبهپرتفویهایریسکیبهینهمتفاوتیدستیابند

:موضوع،بامعادلهزیربرایقیمتگذارییکداراییآغازمینماییم

آیاانتخابیکپرتفویریسکیبهینهوجوددارد؟

𝒑 =

𝒕=𝟎

𝑻
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒓𝒕)
𝒕
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پرتفویمتشکلازداراییهای
ریسکیوبدونریسک

آیاانتخابیکپرتفویریسکیبهینهوجوددارد؟

𝑪𝑭𝒕جریاننقدیدرپایاندورهtوrtنرختنزیلیانرخبازدهموردنیازداراییدردورهtدوره.استtبهتمامیدورههااز

دایکهبرابرباابت)ازآنجاییکهزمانفعلیدرپایاندورهصفر.متوقفمیشوداشارهداردTحاالتازمانیکهداراییدرزمان

اینشرایطمبتنیبرایناستکهیکجریان.وجوددارد(T+1)ونرخبازدهموردنیاز(T+1)،جریاناتنقدی(است1دوره

.باصفراستبرابر CF0معموالً،.رخدهد(T+0)نقدینظیرسرمایهگذاریاولیهمیتوانددرحالحاضربهصورت
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خطبازارسرمایه

رایدربخشقبلی،چگونگیترکیبیکداراییبدونریسکباپرتفویریسکیب

دراینبخشحالتخاصیاز.ایجادخطتخصیصسرمایهموردبررسیقرارگرفت

خطبازارسرمایهموردبررسیقرارمیگیردکهازپرتفویبازاربهعنوانپرتفوی

همچنین.ریسکیبهینهاستفادهکردهوبهعنوانخطبازارسرمایهشناختهمیشود

.اهمیتپرتفویبازاروکاربردهایخطبازارسرمایهراموردبررسیمیدهیم
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خطبازارسرمایه

،50:همانطورکهاشارهشد،سهارزشگذاریبرایهرسهماچاسبیسی

کدامیکصحیحاست؟.دالرداریم150و89/40

یک(دالر89/40)اگربازاریکبازارکارایاطالعاتیباشد،قیمتدربازار

فرمول)برآوردمنصفانهازتمامیجریاناتنقدیتنزیلشدهآتیاست

بهعبارتدیگر،اینقیمتتمامی(.قیمتگذاریداراییبهخاطرآورید

اطالعاتیراکهبهصورتعمومیدردسترساستجمعآوریومنعکس

رخبازدهمینمایدوسرمایهگذاراننمیتوانندانتظارکسببازدهیبیشترازن

درصورتیکهقیمت،همهاطالعاتیکه.موردنیازداراییراداشتهباشند

بهصورتعمومیدردسترساسترامنعکسسازدوهیچراهیبرای

عملکردبهترازبازاروجودنداشتهباشد،تنهانکتهکوچکیدر

یمتسرمایهگذاریزمانوپولبرایارزیابیاچاسبیسیبرایرسیدنبهق

.بااستفادهازبرآوردشماازجریاناتنقدیونرخهایبازدهوجوددارد

پرتفوهایفعالومنفعل
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خطبازارسرمایه

اراینمورد،یکرویکردسادهوکارابرایسرمایهگذاراتکابهقیمتهایتعیینشدهتوسطبازدر
موالًهایمنفعلمعپرتفوی.پرتفویهاییکهبراساسقیمتهایبازارساختهشدهاند،پرتفویمنفعلنامیدهمیشوند.است

ازنمونههایی.شاخصهایبازاررادنبالوتکرارمینمایندوبهصورتمنفعالنهبراساسقیمتهاوارزشبازارساختهمیشوند
هایمنفعلمبتنیبرشاخصهایبازار،صندوقهایپرتفوی.میباشند40وسیایسی300،نیکی500شاخصهایبازاراساندپی

.نندنمیکشاخصینامدارندوبهطورکلیدارایکمترینهزینهمیباشندزیراهیچتالشچشمگیریدرارزشگذاریاوراقبهادار
تأکیداتکایسرمایهگذارانمنفعلبرقیمتهایبازاروصندوقهایشاخصی،سرمایهگذارانفعالبرارزشگذاریهایبازاربرخالف
رآوردها،براساساینب.آنهابرتواناییخوددربرآوردجریاناتنقدی،نرخهایرشدونرخهایتنزیلبیشترتمرکزدارند.ندارند

دریکپرتفوی.آنهاداراییهاراارزشگذاریوتعیینمینمایندکهآیایکداراییمنصفانهارزشگذاریشدهاستیاخیر
رند،وزنمدیریتشدهبهصورتفعال،داراییهاییکهکمارزشدرنظرگرفتهشدهاندیاشانسارائهبازدهیبیشترازحدنرمالرادا

یمنفیدرحالیکهدیگرداراییهاوزنصفرویاحت(افزایشوزندرپرتفویدرمقایسهباوزنداراییدربازار)بیشتریمیگیرند
-پرتفویاینسبکسرمایهگذاری،مدیریتسرمایهگذاریفعالنامداردوبهاین(.درصورتیکهفروشاستقراضیمجازباشد)دارند

دیریتبیشترصندوقهایسرمایهگذاریمشترکباسرمایهبازوصندوقهایپوششریسکازم.ها،پرتفویفعالگفتهمیشود
نایننظردرستبود.گرانباوردارندکهسرمایهگذاریفعالبرارزشمیافزایدسرمایهگذاریفعالبهرهمیبرندوبیشترتحلیل

.همچنانموردبحثاست

پرتفوهایفعالومنفعل
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خطبازارسرمایه

ازواژهبازاردربخشهایمختلفاستفادهکردهایمبدوناینکهتعریفدقیقیتاکنون

گیبستپرتفویریسکیبهینهوخطبازارسرمایهبهتعریفبازار.ارائهنماییمآناز

بازارچیست؟پس.دارد

ازجملهتئوری،بازارشاملتمامداراییهایریسکییاهرچیزارزشمندیاستدر

عاملهمتمامیداراییهاقابلمعاملهنیستندوداراییهایقابل.قرضه،امالکومستغالتوحتیسرمایهانسانیسهام،اوراق

ابه،بهطورمش.برایمثال،تاجمحلهندیکداراییاستاماداراییقابلمعاملهنیست.سرمایهگذاریهستندقابل

ندامابهبعالوه،داراییهاممکناستقابلمعاملهباش.انسانییکداراییاستکهقابلمعاملهکردننیستسرمایه

برایمثال،همهسهام.محدودیتهایانواعخاصیازسرمایهگذاران،قابلسرمایهگذارینباشددلیل

،تنهادردسترسسرمایهگذارانداخلیقراردارد،درحالیکهسهامAسهامکالس.پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارشانگهایقابلمعاملههستند

قابلسرمایهگذارAبرایسرمایهگذارانیکهساکنچیننیستند،سهامکالس.دردسترسسرمایهگذارانداخلیوخارجیقرارداردBکالس

(.برایسرمایهگذاردردسترسقرارندارند)نیست

بازارچیست؟
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خطبازارسرمایه

ابلاگرهمهسهام،اوراققرضه،امالکومستغالت،کاالهاوغیرهرادرنظربگیریم،احتماالًصدهاهزارداراییقابلمعاملهوق

دلیلبهاین«تاحدامکان»تأکیدبرواژه.بازاربایدتاحدامکانشاملتعدادزیادیداراییباشد.سرمایهگذاریوجوددارند

ایحتیاگرپیشرفتهایزیادیدرفناوریوبازاره.استکهبراینمیتوانهمهداراییهادریکپرتفویریسکیقرارداد

رضهبههمپیوستهرخدهدوارزیابیبازارهایاصلیسهامراآسانترنماید،همچناننمیتواندربرخیازداراییهانظیراوراقق

.وامالکومستغالتبهاستثنایکشورهایتوسعهیافته،سرمایهگذارینماییم

لدرعموماً،شاخصبازارسهاممنطقهاییامحلیبهدلیلمعاملهفعا.رادقیقاًتعریفمینماییم«بازار»درادامهاینفصل،

ندپیبهایندلیلازشاخصاسا.سهامبهنمایندهایبرایبازارشناختهمیشودوبرایسرمایهگذارانمحلیملموستراست

گرانبهعنوانمعیاریبرایعملکردمعموالًتوسطتحلیل500شاخصاساندپی.بهعنواننمایندهبازاراستفادهمینماییم500

.بازاردرسراسرایالتمتحدهمورداستفادهقرارمیگیرد

بازارچیست؟
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خطبازارسرمایه

سهامبزرگاستکهدرایاالتمتحدهواقعشدهاندوارزشبازارآنها،نشاندهندهوزنآنهااست500شاخصشاملاین

(.قیمتضربدرسهاممنتشرشده)

درصدارزشبازارسهامدرایاالتمتحدهرانشانمیدهدوازآنجاییکهبازار80تقریبا500ًاینسهامدرشاخصاساندپی

درصدازکلبازار25نشاندهندهتقریبا500ًدرصدازبازارهایجهانیاست،لذااساندپی32سهامایاالتمتحدهدرحدود

تعریفماازبازارشاملبازارهایسهامغیرایاالتمتحده،بازارهایاوراققرضه،.سهامقابلمعاملهدرسراسرجهاناست

هسهاموبهبازد«بازار»وصرفریسک«بازار»بنابراینبازده.امالکومستغالتوبسیاریازطبقاتدیگردارایینیست

جاندناستفادهازاینشاخصبرایدراینفصلکافیاستوبسطآنبرایگن.صرفریسکسهامایاالتمتحدهاشارهدارد

.داراییهایقابلمعاملهکارآسانیاست

بازارچیست؟
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خطبازارسرمایه

تخصیصسرمایهشاملتمامیترکیباتاحتمالیداراییبدونریسکوهرخط

خطبازارسرمایهحالتخاصیازخطتخصیصسرمایهاست.ریسکیاستپرتفوی

بدهیداراییبدونریسکنیزیکاوراق.ریسکیآنپرتفویبازاراستکهپرتفوی

سکنکول،ریسکتورم،ریسکنقدشوندگی،ریسکنرخسودیاهرنوعریبدونریسک

.مورداستفادهقرارمیگیرد(Rf)اوراقخزانهایاالتمتحدهمعموالًبهعنوانشاخصبازدهبدونریسک.استدیگری

ظاربنابراین،بازدهموردانت.شاخصیبرایپرتفویبازاریاهمانپرتفویریسکیبهینهاست500اندپیاس

انحراف.نشاندادهشدهاست3خطبازارسرمایهدرشکل.E(Rm)ریسکی،بازدهموردانتظاربازاراستپرتفوی

ازنظر.قرارداردyوبازدهموردانتظارپرتفویرویمحورxیاریسککلرویمحور𝜎𝑝معیار

.ودگرافیکی،پرتفویبازارنقطهایرویمرزکارایمارکویتزاستکهیکخطازداراییبدونریسکمماسبرمرزکارایمارکویتزمیش

خطبازارسرمایه
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خطبازارسرمایه

تریبامقدارتمامینقاطداخلمرزکاراپرتفویهایناکاراهستندکهبازدهییکسانیباسطحبیشتریازریسکیابازدهیکم

مماسبرمرزکارایCMLزمانیکهایننقاطدرکناریکدیگررسمشوند،نقطهایکهدرآن.یکسانیازریسکفراهممیکنند

سکیپرتفویری.مارکویتزاستترکیببهینهایازداراییهایبدونریسکوریسکیبراساسقیمتهاوارزشبازاراست

.بهینه،پرتفویبازاراست

خطبازارسرمایه

ـخطبازارسرمایه3شکل



خطبازارسرمایه

خط.،صفراستRfرادرنقطهایکهبازدهبدونریسکاستقطعمیکندزیرااینریسکمربوطبهyخطبازارسرمایهمحور

باتوجهبهتئوریبازارسرمایه،هرنقطهای.رانشانمیدهد،عبورمینمایدE(Rm)بازارسرمایهازنقطهایکهبازدهیبازار

.ودباالیخطبازارسرمایه،قابلدسترسنبودهوهرنقطهایزیرآنوپایینترازهرنقطهایرویخطبازارسرمایهخواهدب

.هردوتحتعنوانخطتعریفشدهانددرصورتیکههریکنشاندهندهترکیبدوداراییهستندCALوCMLتوجهکنید،

ویبرخالفترکیبدوداراییریسکیکهمعموالًیکخطصافنخواهدبود،ترکیبیکداراییبدونریسکویکپرتف

.ریسکییکخطمستقیماستکهدرشکلزیروباتوجهبهترکیبریسکوبازدهنشاندادهشدهاست

یحدادهویژگیریسکوبازدهیپرتفویکهتوسطخطبازارسرمایهنشاندادهشدهاستبااستفادهازبازدهیوریسکتوض

.شدهبرایپرتفویبادوداراییمیتواندمحاسبهگردد

خطبازارسرمایه

𝑬 𝑹𝒑 = 𝒘𝟏𝑹𝒇 + 𝟏 − 𝒘𝟏 𝑬 𝑹𝒎 ,
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خطبازارسرمایه

وبخشدیگریکهدرپرتفویبازارسرمایهگذاریشدهاستw1قسمتیکهدرداراییبدونریسکسرمایهگذاریشدهاستبا

وکوواریانسبینداراییبدونریسکوپرتفوی𝑪𝒐𝒗(𝑹𝒇𝑹𝒎)ریسکداراییبدونریسکبا.نشاندادهشدهاست(w1-1)با

.نشاندادهشدهاست𝝈𝒇وریسکبازاربا𝝈𝒎،ریسکپرتفویبا𝝈𝒑بازاربا

ریسکازآنجاییکهریسکآنصفراست،داراییبدون.بنابرتعاریف،انحرافمعیارداراییبدونریسکبرابرباصفراست

ازجملهبنابراین،کواریانسآنباتمامیداراییهایدیگر.دستخوشتغییرنمیشودیاباهرداراییدیگریحرکتنمیکند

واندسادهدرنتیجه،بازدهوانحرافمعیارپرتفویمیت.پرتفویبازاربرابرباصفراستکهعبارتاولوسومراصفرمیسازد

:شدهوبهصورتزیربازنویسیگردد

خطبازارسرمایه

𝝈𝒑 = 𝒘𝟏
𝟐𝝈𝒇

𝟐 + (𝟏 − 𝒘𝟏)
𝟐𝝈𝒎

𝟐 + 𝟐𝒘𝟏(𝟏 − 𝒘𝟏)𝑪𝒐𝒗(𝑹𝒇𝑹𝒎) و

𝑬 𝑹𝒑 = 𝒘𝟏𝑹𝒇 + 𝟏 − 𝒘𝟏 𝑬 𝑹𝒎 ,

و

𝝈𝒑 = (𝟏 − 𝒘𝟏)𝝈𝒎
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خطبازارسرمایه

𝑬میتوانیم 𝑹𝒑 را در عبارات 𝝈𝒑باجایگزینی.جایگزیننماییمW1 عبارتزیررابهدستمیآوریم،.

خطبازارسرمایه

𝑬 𝑹𝒑 = 𝑹𝒇 +
𝑬 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇

𝝈𝒎
× 𝝈𝒑

𝒚:توجهداشتهباشیدکهاینمعادلهبهشکلیکخطبدینصورتاست = 𝒂 + 𝒃𝒙.

Τ𝑬:نرخبدونریسکاستوشیباینخطبهقیمتبازارریسکاشارهداردyنقطهیتالقی 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 𝝈𝒎.

رمایهگذاریباافزایشمقدارکلس.شیبخطبازارسرمایهمثبتاستزیرابازدهریسکیبازاربیشترازبازدهبدونریسکاست

.،انحرافمعیاروبازدهموردانتظارافزایشمییابند(باحرکتازرویخطبهسمتباال)تخصیصیافتهبهبازار
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خطبازارسرمایه

وبازدهرویخطبازارسرمایهریسک(1مثال

شاخصآقایمایلزیکسرمایهگذارتازهکاراستومیخواهدیکپرتفویبااستفادهازاوراقخزانهایاالتمتحدهوصندوقشاخصیبسازدو

.درصداست15درصدوبازدهموردانتظار20درصد،انحرافمعیارآن5بازدهاوراقخزانه.رادنبالنماید500اساندپی

.درصداسترامشخصنمایید100و25،75خطبازارسرمایهرارسمنماییدونقاطیراکهسرمایهگذاریدربازاربرابرباصفر،1)

.آقایمایلزنیزبهمحاسبهدقیقریسکوبازدههرنقطهعالقهمنداست2)

:1پاسخ

𝑬معادلهخطبازارسرمایهبهصورت 𝑹𝒑 = 𝟓%+ 𝟎.𝟓𝟎 × 𝜹𝒑بودهوباجایگزینیدادههایموردنظردراینمعادلهخطبازارسرمایه

میتوانیمخطبازارسرمایهرابهصورتدلخواهباانتخاب.است50/0درصدوشیبآنبرابربا5عرضازمبدأاینخطبرابربا.محاسبهمیشود

.دونقطهرویخطرسمنماییم

خطبازار.رسمگردد(درصد20و15)باپرتفویبازارyدرصدیرویمحور5همچنینخطبازارسرمایهمیتواندبااتصالبازدهبدونریسک

.نشانشدهاست4سرمایهدرشکل

خطبازارسرمایه
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خطبازارسرمایه
خطبازارسرمایه

ـریسکوبازدهرویخطبازارسرمایه4شکل
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خطبازارسرمایه

:2پاسخ

.درصداستکهبازدهبدونریسکاست5درصددربازارسرمایهگذاریشده،0بازدهیپرتفویزمانیکه

.درصداستزیرااوراقخزانهریسکینیستند0انحرافمعیاردراینحالت،

(0/75×درصد5(+)0/25×درصد15=)درصد7/5=درصد25بازدهباوزنبازار

درصد20×25=درصد5=درصد25انحرافمعیارباوزنبازار

(0/25×درصد5(+)0/75×درصد15=)درصد12/5=درصد75بازدهباوزنبازار

درصد20×75=درصد15=درصد75انحرافمعیارباوزنبازار

.است500درصدکهبازدهیاساندپی15=درصد100بازدهباوزنبازار

.است500درصدکهریسکاساندپی20=درصد100انحرافمعیارباوزنبازار

خطبازارسرمایه
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خطبازارسرمایه

درصددربازارو100درمثالقبلی،آقایمایلزسرمایهگذاریبینصفرو

در(پرتفویبازار)MوRfخطمتصلکننده.اوراقخزانهراارزیابیکرد

،یکسرمایهگذارRfدر.هاییباترکیباتنشانمیدهدپرتفوی4شکل

تمامیثروتشرادراوراقبهاداربدونریسکسرمایهگذارمینمایدکه

،Mدرنقطه.درواقعوامدهیصددرصدبانرخبدونریسکاست

ونسرمایهگذارپرتفویبازاررانگهداریمیکندوهیچپولیبانرخبد

هترکیباتداراییبدونریسکوپرتفویبازارک.ریسکوامنمیدهد

ممکناستتوسطنقاطبینایندومحدودیتبهدستآیدپرتفوی

ادرحقیقتسرمایهگذاربخشیازثروتشراب.نامیدهمیشود«وامدهی»

.نرخبدونریسکواممیدهد

پرتفویهایاهرمی
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خطبازارسرمایه

درMنقطه)درصورتیکهآقایمایلزتمایلبهتحملریسکبیشتریداشتهباشد،ممکناستقادربهحرکتبهسمتراستپرتفویبازار

فرضکنیدویقادراست؛مبلغیرابرابربانرخبدون.باشد Mازطریقگرفتنمبلغیبهعنوانواموخریدسهمبیشتریازپرتفوی(4شکل

فویاومیتواندثروتموجودراباگرفتنمبلغیبهعنوانوامتکمیلسازدوپرت.کهمیتواندسرمایهگذارینماید،وامبگیردRfریسک

.بسطپیداکند،نشاندهندهپرتفویهایاستقراضیاستMبهسمتراستنقطهMوRfدرصورتیکهخطمستقیممتصلبه.استقراضیبسازد

اینبدانمعنیاستکهسرمایهگذاردرداراییبدون.،مبلغوامگرفتهشدهدربازارسرمایهگذارمیشودMباحرکتبهسمتراستنقطه

انتخابشدهاستبهCMLایننقطهویژهکهروی.ریسکمنفیخواهدبودکهباعنوانموقعیتاهرمیدرپرتفویریسکیازآنیادمیشود

.تابعمطلوبیتهرفردبستگیدارد،توسطترجیحریسکوبازدهتعیینمیشود

وبازدهپرتفویاهرمیبانرخوامدهندگیووامگیرندگییکسانریسک:2مثال

یهایقبلی،کنارآقایمایلزتصمیممیگیردبخشکمیازداراییاشرابرایسرمایهگذاریدرپرتفویباریسکبیشترنسبتبهسرمایهگذار

.بگذاردزیراپیشبینیمینمایدکهکلبازاردرآیندهبازدهیقابلتوجهیخواهدداشت

پرتفویهایاهرمی
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خطبازارسرمایه

بازده:همانندگذشتهکسبکند500درصدوامبگیردوهمانمیزانبازدهیرادراساندپی5فرضنمودهکهمیتواندمبلغیرابانرخاو

.درصداست20درصدباانحرافمعیار15موردانتظار

.درصدازمقدارسرمایهاولیهراوامبگیردمحاسبهنمایید100درصدیا50درصد،25ریسکوبازدهموردانتظاررادرصورتیکه

:پاسخ

.انحرافمعیاروبازدهپرتفویاهرمیمیتوانندبهروشمشابهازطریقمعادلهزیرمحاسبهگردند

پرتفویهایاهرمی

𝐸 𝑅𝑝 = 𝑤1𝑅𝑓 + 1 − 𝑤1 𝐸 𝑅𝑚
و

𝜎𝑝 = (1 − 𝑤1)𝜎𝑚
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خطبازارسرمایه

درصد25درصورتیکه.ایننسبتسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانهبهجایمثبت،منفیمیشوندزیراآقایمایلزمبلغیراواممیگیرد

𝑤1سرمایهگذاریاولیهوامگرفتهشود، = −0.25, 1 − 𝑤1 = 1.25.

(-0/25×درصد5(+)1/25×درصد15=)درصد17/5=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-25بازدهباوزن

1/25×درصد20=درصد25=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-25انحرافمعیارباوزن

(-0/50×درصد5(+)1/5×درصد15=)درصد20=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-50بازدهباوزن

1/50×درصد20=درصد30=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-50انحرافمعیارباوزن

(-1×درصد5(+)2×درصد15=)درصد25=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-100بازدهباوزن

2×درصد20=درصد40=درصدسرمایهگذاریشدهدراوراقخزانه-100انحرافمعیارباوزن

دامابازدهبیشتردرداراییبدونریسک،بازدهموردانتظاربیشتریبرایپرتفویفراهممیکن(وام)توجهداشتهباشیدکهسرمایهگذاریمنفی

.نیزباریسکبیشترهمراهاست

پرتفویهایاهرمی
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خطبازارسرمایه
الًبایدتصوربراینبودکهآقایمایلزمیتواندباهماننرخبهرهدولتایاالتمتحدهوامبگیرد،امااحتمااگرچه

ایلزمیتوانددرحالحاضردرنظربگیرید،اگرچهآقایم.نرخسودبیشتریپرداختنمایدزیراتواناییبازپرداختویهماننددولتقطعینیست

.وامبگیردکهبیشترازنرخبدونریسکاستRb،اماصرفاًمیتواندبانرخ(وامبدهد)سرمایهگذارنمایدRfدر

𝐸شیبMوRfاینخطبیننقاط.دیگریکخطصافواحدنیستCMLبانرخهایمختلفوامدهندگیووامگیرندگی، 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

÷ 𝜎𝑚استکهنرخوامدهیبرابرباRfاستکهنرخوامگیریبرابرباRbخطبازارسرمایهرابانرخهایوامدهندگیووامگیری5شکل.است

.نشانمیدهد

پرتفویهایاهرمی

ـخطبازارسرمایهبانرخهایوام5شکل
دهندگیووامگیرندگیمختلف
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خطبازارسرمایه

:معادالتبرایدوخطبهصورتزیراست

پرتفویهایاهرمی

𝑤1 ≥ 0: 𝐸 𝑅𝑝 = 𝑅𝑓 +
𝐸 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

𝜎𝑚
× 𝜎𝑝

و

𝑤1 < 0: 𝐸 𝑅𝑝 = 𝑅𝑏 +
𝐸 𝑅𝑚 − 𝑅𝑏

𝜎𝑚
× 𝜎𝑝

درMیانقاطیدرسمتچپMاولینمعادلهبرایخطیاستکهسرمایهگذاریدرداراییبدونریسکبرابرباصفریامنفیاستکهنقطه

بیندوتوجهداشتهباشیدکهتنهاتفاوت.معادلهدومبرایخطوامگیرییاسرمایهگذاریمنفیدرداراییبدونریسکاست.است5شکل

.معادلهنرخهایسودمورداستفادهبرایوامگیریووامدهندگیاست

،(هیوامد)اگرچهسرمایهگذاریدرداراییبدونریسکممکناستمثبت.تمامیپرتفویهایمنفعلرویخطبازارسرمایهجدیدقراردارد

زطریقاهرمبهسرمایهگذارانکمترریسکگریزاجازهافزایشمقدارریسکراا.باشد(وامگیری)یامنفی(بدونوامدهییاوامگیری)صفر

.گرفتنمبلغیبهعنوانواموسرمایهگذاریبیشترازصددرصددرپرتفویمنفعلمیدهد



خطبازارسرمایه

اهرمیبانرخهایوامدهندگیووامگیرندگیمختلفپرتفوی:3مثال

سطاوراقاگرچهوامآقایمایلزتو.آقایمایلزازکارگزاریمیخواهدتامبلغیرادربرابراوراقبهادارنگهداریشدهدرپرتفویخودوامبگیرد

درصدیوبازده5بافرضنرخبدونریسک.درصداست7بهاداردرپرتفویویتضمینمیشود،نرخوامدهیکارگزاریبهمشتریانبرابربا

درصدرا75درصدو25درصدی،درنظربگیرید،بازدهوریسکموردانتظارآقایمایلزرادرصورتیکه20درصدیباانحرافمعیار15بازار

درصدسرمایهگذاریاولیهاشوامبگیردومبلغیرادربازار75درصدو25درداراییبدونریسکسرمایهگذارینمایدودرصورتیکه

.سرمایهگذارینماید

:پاسخ

:انحرافمعیاروبازدهیپرتفویغیراهرمیبااستفادهازمعادالتیکسانبهصورتزیرمحاسبهمیشود

پرتفویهایاهرمی

𝐸 𝑅𝑝 = 𝑤1𝑅𝑓 + 1 − 𝑤1 𝐸 𝑅𝑚
و

𝜎𝑝 = (1 − 𝑤1)𝜎𝑚
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خطبازارسرمایه

:است0/050شیباینخطبرایپرتفویغیراهرمیبرابربا.نتایجبدونتغییرباقیمیمانند

(0/75×درصد5(+)0/25×درصد15=)درصد7/5=درصددربازار25بازدهباوزنسرمایهگذاری

0/25×درصد20=درصد5=درصدسرمایهگذاربازار25انحرافمعیارباوزنسرمایهگذاری

(0/25×درصد5(+)0/75×درصد15=)درصد12.5=درصددربازار75بازدهباوزنسرمایهگذاری

0/75×درصد20=درصد15=درصددربازار75انحرافمعیارباوزنسرمایهگذاری

.میشودRbکهجایگزینRfبرایپرتفویاهرمی،همهچیزییکسانباقیمیماندبهغیراز

𝐸 𝑅𝑝 = 𝑤1𝑅𝑓 + 1 − 𝑤1 𝐸 𝑅𝑚

و

𝜎𝑝 = (1 − 𝑤1)𝜎𝑚

پرتفویهایاهرمی
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خطبازارسرمایه

(-0/25×درصد7(+)1/25×درصد15=)درصد17=درصددراوراقخزانه-25بازدهباوزنسرمایهگذاری

1/25×درصد20=درصد25=درصددراوراقخزانه-25انحرافمعیارباوزنسرمایهگذاری

(-0/75×درصد7(+)1/75×درصد15=)درصد21=درصددراوراقخزانه-75بازدهباوزنسرمایهگذاری

1/75×درصد20=درصد35=درصددراوراقخزانه-75انحرافمعیارباوزنسرمایهگذاری

ارینماید،بازدههنگامیکهآقایمایلزمبلغبیشتریرادربازارسرمایهگذ.ریسکوبازدهیپرتفویاهرمیبیشترازپرتفویغیراهرمیاست

یعنی.است0/50برایپرتفویغیراهرمیو0/40شیبخطبرایپرتفویاهرمیبرابربا.موردانتظاروانحرافمعیارپرتفویافزایشمییابد

افزایشوبازدهیموردانتظارپرتفویدرصد0/40درصدافزایشدرریسک،بازدهیموردانتظارپرتفویاهرمیسرمایهگذار1بهازایهر

.تنهاسرمایهگذارانیکهکمترریسکگریزمیباشندپرتفویاهرمیراانتخابمینمایند.درصدافزایشمییابد0/50غیراهرمی

پرتفویهایاهرمی
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قیمت گذاری

ریسک

و

محاسبه 

بازده

مورد

انتظار

تواندریسکدرتشکیلیکپرتفوی،درکمفهومهمبستگیواینکهچگونههمبستگیکمترمی

هدرنتیجه،ریسکیکداراییک.پرتفویرامتنوعسازدازاهمیتبسیاریبرخورداراست

خشیازیکبهتنهایینگهداشتهشدهاستممکناستبیشترازریسکهمانداراییزمانیکهب

رمییابد،ازآنجائیکهریسکیکداراییازمحیطیبهمحیطدیگرتغیی.پرتفویاستباشد

ذاریسرمایهگذارچهنوعیازریسکرابایددرنظربگیردوچگونهاینریسکبایدقیمتگ

اگردد؟اینبخشبهسؤاالتقیمتگذاریریسکازطریقتجزیهکلریسکاوراقبهاداری

مآنها،نحوهمفهو.پرتفویبهدونوعریسکغیرسیستماتیکوریسکسیستماتیکمیپردازد

.محاسبههریکوارتباطآنهاباقیمتگذاریدارایینیزموردبررسیقرارمیگیرد
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قیمت گذاری

ریسک

و

محاسبه 

بازده

مورد

انتظار



یشود،ریسکسیستماتیککهبهعنوانریسکبازاریاریسکتنوعناپذیرنیزشناختهم

ماتیکبرعکس،ریسکغیرسیست.ریسکیاستکهبرکلبازاریااقتصادتأثیرمیگذارد

نعت،ریسکیمربوطبهیکشرکتیاصنعتاستکهبهعنوانریسکویژهشرکت،ویژهص

.تنوعپذیریاریسکویژهشناختهمیشود

نوعناپذیراینریسکت.ریسکسیستماتیکغیرقابلاجتناببودهودرکلبازارطبیعیاست

بربازاراستزیرامشتملبرعواملریسکیاستکهجزوالینفکبازارمیباشندوبهطورکلی

عواملیکهریسکسیستماتیکرامیسازندشاملنرخبهره،تورم،.تأثیرمیگذارند

برکلایناتفاقات.چرخههایاقتصادی،عدمقطعیتسیاسیوفجایایطبیعیگستردهاست

یکریسکسیستمات.بازارتأثیرمیگذارندوهیچراهیبرایاجتنابازاثرآنهاوجودندارد

ارایمیتواندباانتخابویااستفادهازاهرمافزایشیابدیاباگنجاندناوراقبهاداریکهد

.یابدهمبستگیکمیباپرتفویاستبافرضآنداراییبخشیازپرتفوینیست،کاهش
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ارجازریسکغیرسیستماتیکیکریسکداخلییامحدودبهدارایییاصنعتخاصیاستکهبرداراییهایخ

فتییاریسکغیرسیستماتیکمانندشکستآزمایشدارو،کشفیاتاساسین.آنطبقهتأثیرینمیگذارد

یگذارداماتمامایناتفاقاتمستقیماًبرشرکتهایمربوطهوصنایعتأثیرم.سقوطهواپیمایمسافربریباشد

یلپرتفویازسرمایهگذارانمیتوانندباتشک.هیچتأثیریبرداراییهاییکهجزئیازاینصنایعنیستند،ندارند

.ایندداراییهاییکههمبستگیزیادیندارند،ازطریقتنوعبخشیازریسکغیرسیستماتیکاجتنابنم

زمانیکهمعادالتمربوطبههریکازانواعریسکرابررسینمایید،مشاهدهخواهیدکردکهمجموعواریانس

.سیستماتیکوغیرسیستماتیکبرابرباواریانسکلاوراقبهاداریاپرتفویاست

واریانسغیرسیستماتیک+واریانسسیستماتیک=کلواریانس

وغیراگرچهارتباطبینواریانسهایکساننیست،اماریسککلهموارهبهعنوانمجموعریسکسیستماتیک

.دراینموارد،بهواریانساشارهشدهاستنهانحرافمعیار.سیستماتیکنشاندادهشدهاست
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یدردرصورتیکهدارایی،ارزشپایاندورهایمانندارزشاسم.قیمتگذاریوارزشگذاریداراییمعادلبرآوردنرخبازدهیموردانتظاراست

ارتباطبینقیمت.تراوراققرضهداشتهباشد،قیمتفعلیپایینتر،حاکیازبازدهآتیبیشتراستوقیمتفعلیباالترحاکیازبازدهآتیکم

بنابراین،زمانیکهدربارهقیمتگذاریریسکصحبت.آمدهمشاهدهگردد2.1.2وبازدهنیزمیتوانددرمعادلهارزشگذاریکهدربخش

.میکنیم،ممکناستازقیمتوبازدهبهجاییکدیگراستفادهنماییم

سرمایهگذار)وندفرضکنیدکههردونوعریسکقیمتگذاریمیش.یکداراییباریسکسیستماتیکوغیرسیستماتیکدرنظربگیرید

تواندچهکاریانجاممیدهید؟بادرکاینمسئلهکهریسکغیرسیستماتیکمی(.بازدهیمربوطبههردوریسکرادریافتمینماید

سکزمانیکهداراییهاییباری.تنوعبخشیشود،داراییهاییراخریداریمینماییدکهمقدارزیادیریسکغیرسیستماتیکدارند

اختهوریسکراغیرسیستماتیکزیادخریدارینمودید،ازطریقگنجاندندیگرداراییهاییکههمبستگیزیادیندارندپرتفویمتنوعیس

الدرح.دراینروند،شماریسکغیرسیستماتیکراکاهشمیدهیدودرنتیجهآنراازپرتفویخودحذفمینمایید.کاهشمیدهید

گرنداریدبازدهیحاضر،شمایکپرتفویمتنوعشدهباتنهاریسکسیستماتیکداریدوهنوزبایدبرایریسکغیرسیستماتیکراکهدی

.کسبنمایید

قیمتگذاریریسک
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شمادقیقاًهماننددیگران،شمانیزبایدمشوقیداشتهباشیدتادرمعرضریسکتنوعپذیربیشتریقراربگیریدزیرا

نتقاضایریسکتنوعپذیرتازمانیکهقیمتآ.برایآنریسکبازدهیکسبخواهیدنمودحتیاگربتوانیدآنراحذفکنیدنیز

تنوعپذیرصحیحیعنیکهفرضیهاولیهمابرایریسک.باشدنیزافزایشمییابدوبازدهیموردانتظارآنبهسمتصفرکاهشمییابدبینهایت

یبرایقراربنابراین،فرضمینماییمکهدریکبازارکارا،هیچپاداش.نبودهاستوفرضیهصحیح،بازدهیصفربرایریسکتنوعپذیراست

درمعرضتمرینقبلینشاندادیمکهچراسرمایهگذاراننبایددرازایقرارگرفتندر.داشتگرفتندرمعرضریسکتنوعپذیروجودنخواهد

خودراازطریقبنابراین،سرمایهگذارانیکهریسکغیرسیستماتیکدارندبایدپرتفوی.ریسکغیرسیستماتیکپاداشیدریافتنمایند

کانانتخابازآنجاییکهبازدههایآتیناشناختههستندوام.سرمایهگذاریدربسیاریازصنایع،کشورهاوطبقاتمختلفدارایی،متنوعسازند

دهیخوبدرتنهاداراییهاییبابازدهیبیشترامکانپذیرنیست،تنوعبخشیبهجبرانبازدهیکمدریکطبقهداراییازطریقجمعآوریباز

کسیستماتیکبرعکس،سرمایهگذارانبایدبرایپذیرشریس.طبقاتدیگرداراییکمکمیکندواینگونهریسککلپرتفویراکاهشمیدهد

مناسبدریافتدرصورتیکهسرمایهگذارانبرایپذیرشریسکسیستماتیک،بازدهی.پاداشدریافتنمایندزیرااینریسکتنوعپذیرنیست

گذارانبایدخالصه،ریسکسیستماتیکوتنوعناپذیرقیمتگذاریمیشودوسرمایهبهطور.میکنندننمایند،ازپذیرشآنریسکخودداری

رسیستماتیکسرمایهگذارانهیچبازدهیبرایپذیرشریسکغی.هامبتنیبرآنریسکپاداشدریافتنمایندبراینگهداریداراییهاوپرتفوی

.هداریمیکنندهایکامالًمتنوعشدهرانگبنابراین،اینمسئلهبهنفعسرمایهگذارانریسکگریزیاستکهتنهاپرتفوی.دریافتنمیکنند
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همانگونهکهاشارهشد،بهمنظورتشکیلپرتفویبازار،بایدتمامداراییهای

درکهمبستگیبینداراییهابهمااجازهمیدهد.بایکدیگرترکیبشوندموجود

همانطورکهمیدانید؛یکپرتفویکامالًمتنوعشاملتمام.ریسکپرتفویرابرآوردنماییمتا

بهعنوانمثال،برای.تشکیلپرتفویبازارکاردشواریاست.داراییوهمهداراییهایهرطبقهاستطبقات

(1000×999÷2)499500انحرافمعیارو1000بازدهی،1000دارایی،بهبرآورد1000باپرتفوی

دارایینیازداریم1000سؤالدیگریکهبرایارزیابیمطرحمیگرددایناستکهآیابههمه.نیازاستهمبستگی

.جایگزینتشکیلپرتفویبهینه،سادهتروآسانتراستروش.افتاداگراینبرآوردهاغلطباشدچهاتفاقیخواهدو

آغازبهکارمیکند،سپسداراییهایدیگریبراساسانحرافمعیار،S&P500باپرتفویینظیرسرمایهگذار

اینروندتازمانیادامهپیدامیکند.موردانتظاروتأثیرآنبرریسکوبازدهپرتفویبهآناضافهمیکندبازده

یستماتیکبرایهردراینروشتنهانیازمندبرآوردریسکس.افزودنیکداراییدیگرتأثیرقابلتوجهیبرعملکردپرتفوینداشتهباشدکه

دبااستفادهازبازدهیموردانتظارمیتوان.داراییهستیمزیراسرمایهگذارانبرایتحملریسکغیرسیستماتیکبازدهیدریافتنمیکنند

تماتیکتجزیهعالوهبراستفادهازمدلبرآوردبازده،کلواریانسنیزبهواریانسسیستماتیکوغیرسیس.مدلهایبرآوردبازدهمحاسبهشود

.شدهوایجادیکارتباطبینریسکسیستماتیکوبازدهمشخصمیگردد
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مدلهایبرآوردبازده

تجزیهریسککلبرای
مدلتکشاخصی

مدلبازار:مدلهایبرآوردبازده

برآوردبتا

بتاوبازدهموردانتظار

ر محاسبه و تفسی
بتا

امحاسبهوتفسیربت
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مدلهایبرآوردبازده

مدلبرآوردبازدهمدلیاستکهمیتواندبرآوردیازبازدهموردانتظاررابراساسپارامترهایویژهداراییموردنظرفراهم

ابرایهردرصورتیکهریسکسیستماتیکتنهاپارامترمرتبطبابازدهباشد،مدلبرآوردبازده،بازدهیموردانتظارر.سازد

.سطحیازریسکسیستماتیکبرآوردمینماید

.همانندهرمدلدیگری،کیفیتبرآوردبازدهیموردانتظاربهکیفیتدادهایورودیودقتمدلبستگیخواهدداشت

ست،ازآنجاییکهتصمیمگیریدرمورداینمسئلهکهکدامیکازعواملبرایبرآوردبازدهیمناسبتراست،کارآسانینی

الن،مدلچندعاملیاجازهمیدهدتابیشترازیکمتغیرنظیراقتصادک.جامعترینمدلبرآوردبازده،مدلچندعاملیاست

.عواملبنیادیوآماریدربرآوردبازدهیاستفادهشود

اینعواملشاملرشد.مدلعاملیاقتصادکالنازعواملاقتصادیکهبابازدهیاوراقبهادارهمبستگیدارد،استفادهمیکنند

ارتباطاینعواملبابازدهیدرگذشتهبهمنظور.اقتصادی،نرخسود،نرختورم،بهرهوری،اشتغالواعتمادمصرفکنندهاست

میگیردبرآوردپارامترهاییبرایمحاسبهبازدهیموردانتظارمورداستفادهقرار .
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مدلهایبرآوردبازده

مدلعاملیبنیادی،ارتباطبینبازدهاوراقبهاداروشرایطبنیادینشرکتهانظیردرآمد،رشددرآمد،جریاناتنقدی،

هایت،درن.سرمایهگذاردرتحقیقوتوسعه،تبلیغوتعدادمجوزهایانحصاریراموردبررسیقراردادهوآنهاراارزیابیمینماید

اریانسمدلعاملیآماری،دادههایتاریخیومقطعیمربوطبهبازدهیرابهمنظورشناساییعواملتعیینکنندهواریانسیاکو

ایمثال،بر.اینعواملآماریممکناستارتباطاقتصادییابنیادیبابازدهیداشتهباشند.مربوطبهبازدهبررسیمیشوند

اطاقتصادیگروهبندیمربوطبهلیگقهرمانیفوتبالآمریکاممکناستعاملیدربازدهیسهامایاالتمتحدهباشداماهیچارتب

تیرابنابراین،دادهکاویممکناستعواملنادرس.آشکاریبینگروهبندیوبازدهیسهامایاالتمتحدهوجودنداشتهباشد

النوگرانمدلهایعاملیاقتصادکبهدلیلاینمحدودیتها،تحلیل.ایجادنمایدکهعاریازهرگونهمعنایاقتصادیباشند

.بنیادیرابهعنوانمدلهایبرآوردبازدهترجیحمیدهند

:یکمدلجامعبرآوردبازدهیبهصورتزیربیانمیگردد

𝑬 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇 =

𝒋=𝟏

𝒌

𝜷𝒊𝒋𝑬 𝑭𝒋 = 𝜷𝒊𝟏 𝑬 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 +

𝒋=𝟐

𝒌

𝜷𝒊𝒋𝑬 𝑭𝒋

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



مدلهایبرآوردبازده

سمتچپمدل،.وزنمرتبطباهرعاملمیباشد𝜷𝒊𝒋ضرایب.است E(F1)،E (F2)،...،E(Fk)عاملمختلف،Kاینمدلدارای
بازدهسمتراستمدل،عواملریسکرانشانمیدهدکه.بازدهیاضافییابازدهیبیشترازنرخبازدهیبدونریسکمیباشد

تمامیمدلهاشاملبازدهی.معرفبازدهیبازارمیباشدE(Rm)دراینمدل،.یاصرفریسکموردنیازرابرآوردمینماید
.پرتفویبازاربهعنوانعاملاصلیمیباشد

الوهبریوجینفاماوکنتفرنچپیشنهادکردندکهیکمدلبرآوردبازدهیبرایسهامبایدع:مدلهایسهعاملیوچهارعاملی
دلآنهافاماوفرنچمتوجهشدندکهبازدههایگذشتهبام.بتا،شاملاندازهشرکتونسبتارزشدفتریبهارزشبازارباشد

مارککارهارت.بهترازمدلهایموجوددیگردرآنزمانخصوصاًمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایتوضیحدادهمیشوند
.یشودشتابکهبهصورتبازدههایمربوطبهگذشتهسهامتعریفم:مدلفاماوفرنچراباافزودنعاملدیگربسطداد(1997)

.اینمدلهارادربخشهایآتیموردبررسیقرارخواهدگرفت
.سادهترینفرمیکمدلبرآوردبازده،مدلتکشاخصیاستکهدرآنتنهایکعاملبررسیمیشود:مدلتکشاخصی

:رایجترینمدلتکشاخصیکهمورداستفادهقرارمیگیرد،ازعاملبازاراستفادهمینماید

𝑬 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇 = 𝜷𝒊 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇
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مدلهایبرآوردبازده

بهصورت CMLبهخاطرداشتهباشیدکه.اگرچهمدلتکشاخصیسادهاستامابهخوبیباخطبازارسرمایهمتناسباست

Τ𝑬(𝑹𝒎)وشیبRfخطی،بانقطهتالقی − 𝑹𝒇 𝝈𝒎.میتوانیمCML،راباجابجاکردنعرضازمبدأبهسمتراستمعادله

:برایهراوراقبهاداریبازنویسینماییمiبهpمرتبکردنمجددعباراتوتغییراندیساز

Τ𝝈𝒊عاملوزن 𝝈𝒎زنوبهمنظوردستیابیبهدرکبهترازعاملو.،نسبتریسککلاوراقبهاداربهریسککلبازاراشارهدارد

.بهمدلتکشاخصیکاهشمییابد،ریسککلرابهمؤلفههایآنتجزیهمینماییمCMLنشاندادناینکه

𝑬 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇 =
𝝈𝒊
𝝈𝒎

𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇
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تجزیهریسککلبرایمدلتکشاخصی

بامعرفیمدلهایبرآوردبازده،خصوصاًمدلتکشاخصی،قادربهتجزیهکلواریانسبهواریانسهایسیستماتیکو

هاستفادهبهجایاستفادهازبازدهموردانتظاردرمدلتکشاخصی،اجازهدهیدازبازدههایتحققیافت.غیرسیستماتیکهستیم

دردومینeiا،تفاوتبینبازدهموردانتظاروبازدههایتحققیافتهمربوطبهتغییراتغیربازاریاستکهتحتعنوانخط.نماییم

𝑬.معادلهآوردشدهاست 𝑹𝒊 − 𝑹𝒇 = 𝜷𝒊 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇
و

𝑹𝒊 − 𝑹𝒇 = 𝜷𝒊 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 + 𝒆𝒊

میتوانیمعبارت(.ثابتاستRfتوجهداشتهباشیدکه)واریانسبازدههایتحققیافتهمیتوانددرمعادلهزیرنشاندادهشود

کلبهبنابراینقادربهتجزیهواریانس.کواریانسراازاینمعادلهحذفنماییمزیرابازدهغیربازاربابازارهمبستگیندارد

:واریانسهایسیستماتیکوغیرسیستماتیکدرمعادلهدومهستیم
𝝈𝒊
𝟐 = 𝜷𝒊

𝟐𝝈𝒎
𝟐 + 𝝈𝒆

𝟐 + 𝟐𝑪𝒐𝒗(𝑹𝒎, 𝒆𝒊)
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تجزیهریسککلبرایمدلتکشاخصی

:ازنویسیگرددواریانسغیرسیستماتیککهمیتواندبهصورتزیرب+واریانسسیستماتیک=واریانسکل

𝜎𝑖
2 = 𝛽𝑖

2𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑒

2

:ریسککلمیتواندبدینصورتبیانشود

𝜎𝑖 = 𝛽𝑖
2𝜎𝑚

2 + 𝜎𝑒
2

هایمشابهگرپرتفویهایتنوعبخشیشدهنظیرپرتفویبازار،صفراست،ریسککلپرتفویبازارودیازآنجاییکهریسکغیرسیستماتیکدرپرتفوی
جایگزیننماییم𝛽𝑖𝜎𝑚رابا𝜎𝑖دربخشقبلبرگردیموCMLدرحالحاضرمیتوانیمبهمبحث.میباشد𝛽𝑖𝜎𝑚تنهاشاملریسکسیستماتیک،

:دباانجاماینجایگزینیدرمعادلهیباال،مدلتکشاخصیزیربدستمیآی.فرضمیکند،بازاریکپرتفویکامالًمتنوعاستCMLزیرا

𝐸 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 =
𝜎𝑖
𝜎𝑚

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 =
𝛽𝑖𝜎𝑚
𝜎𝑚

× 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓

𝐸 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓

.هایکامالًمتنوعاستبامدلتکشاخصیکامالًسازگاریداردکهتنهابرایپرتفویCMLبنابراین،

به عنوان مدل تک CMLدراینبخش،میآموزیدکهچگونهواریانسکلرابهواریانسهایسیستماتیکوغیرسیستماتیکتجزیهنماییدوچگونه
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مدلبازار:مدلهایبرآوردبازده

دراصل،مدلبازارومدلتکشاخصی.رایجترینمدلتکشاخصی،مدلبازاراستکهدرآنبازدهبازار،تنهاعاملدرمدلاست

تفاوتآنهادرایناستکهکارکردنبامدلبازارآسانتراستومعموالًبرایتخمینریسکبتاومحاسبهبازده.همهستندبیهش

:مدلبازاربهشرحذیلاست.نرمالمورداستفادهقرارمیگیردغیر

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 𝑒𝑖

𝑒𝑖مطابقبابخشقبل، = 𝑅𝑓(1 − 𝛽).

𝛼𝑖باتوجهبهبخشقبل = 𝑅𝑓(1 − 𝛽).عرضازمبدا، 𝛼𝑖وشیبخط𝛽𝑖میتواندبااستفادهازدادههایتاریخیسهاموبازدهیبازارتخمین

هیروزانهفرضکنیدرگرسیونبازد.پارامترهایتخمینزدهشدهجهتپیشبینیبازدهیسهامیکشرکتدرآیندهاستفادهمیشود.زدهشود

بنابراین،بازدهروزانهموردانتظاروالمارت.راتخمینبزند9/0وشیب0001/0سهاموالمارتوبازدهیروزانهشاخصاساندپی،عرضازمبدا

+Rm×90/0برابراستبا درصدافزایشیابد،بازدهی2درصدافزایشداشتهباشدوسهاموالمارت1درصورتیکهدرروزموردنظر،بازار.0001.

:بابرایآنروزبرابراست(ei)شرکتوالمارت

𝑅𝑖 − 𝐸 𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 − 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑅𝑚 = .02 − .0001 + .9 × .01 = .0109

.درصدبرایآنروزخواهدبود1.09بهعبارتدیگر،والمارتبازدهغیرعادی.درصداست09/1یا
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امحاسبهوتفسیربت

بامدلتکشاخصیمعرفیشدهدربخشقبلبااستفادهازبازدههایتحققیافتهآغازمیکنیموبهصورتزیرآنرا

:بازنویسیمینماییم
𝑅𝑖 = 1 − 𝛽𝑖 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 × 𝑅𝑚 + 𝑒𝑖

وRiقکواریانسبینازآنجاییکهریسکسیستماتیکبههمبستگیبینداراییوبازاربستگیدارد،میتوانیمبهریسکسیستماتیکراازطری

Rmاندازهگیرینماییم.Riدرتوجهداشتهباشیدکهنرخبدونریسکثابتاستودرعبارتدوم.بااستفادهازمعادلهباالتعیینمیشودRi

.حذفمیشود

𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑖 , 𝑅𝑚 = 𝐶𝑜𝑣 𝛽𝑖 × 𝛽𝑚 + 𝑒𝑖 , 𝑅𝑚

= 𝛽𝑖𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑚, 𝑅𝑚 + 𝐶𝑜𝑣 𝑒𝑖 , 𝑅𝑚

=𝛽𝑖𝜎𝑚
2 + 0

سپس،توانیماینمعادلهرا.ازآنجاییکهخطابابازارهمبستهنیست،عبارتدومحذفنمیشود.استRmعبارتاول،بتاضربدرواریانس

:بهصورتزیربازنویسینماییم

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑖 , 𝑅𝑚

𝜎𝑚
2 =

𝜌𝑖,𝑚𝜎𝑖𝜎𝑚

𝜎𝑚
2 =

𝜌𝑖,𝑚𝜎𝑖
𝜎𝑚
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باشد0/70بهعنوانمثال،اگرهمبستگیبینداراییوبازار.درفرمولفوقشبیهبهوزنعاملدرمدلتکشاخصیاست𝜷𝒊بتا

درصورتیکه(.0/70()0/25)÷0/15=1/17باشد،بتایداراییبرابراستبا0/15و0/25وانحرافمعیاربازدهیآنهابهترتیب

:باشند،محاسباتبدینصورتخواهدبود0/02250و0/026250کواریانسداراییبابازاروواریانسبازاربهترتیب

وبازاراستزیرامدلبازارتمامیiبتادرمدلبازارشاملتعدیلیبرایهمبستگیبیندارایی.0/026250÷0/02250=1/17

.هایکامالًمتنوعکاربردداردتنهابرایپرتفویCMLداراییهاراپوششمیدهددرحالیکه

توازهمانطورکهدرمعادلهفوقنشاندادهشد،بتامعیاریبراینشاندادنچگونگیحساسیتبازدهیکداراییبهبازاراس

گیاینعبارتمعادلمحصولهمبست.وبازدهبازار،تقسیمبرواریانسبازدهبازارمحاسبهمیشودiطریقکوواریانسبازدهی

یشترهمانطورکهپ(.برایمثال،نسبتانحرافمعیارداراییبهبازار)داراییبابازاربانسبتانحرافاتمعیاربازدهیاست

.شودنشاندادهشد،بتا،ریسکسیستماتیکدارایییابخشیازریسکداراییاستکهنمیتواندباتنوعبخشیحذف

.واریانسهاوهمبستگیهایموردنیازبرایمحاسبهبتامعموالًمبتنیبربازدهتاریخیاست

امحاسبهوتفسیربت
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بتایمثبتنشانمیدهدکهبازدهیکداراییروندعمومیبازاررادنبالمینماید،درحالیکهبتایمنفینشانمیدهد

میکندوبهعبارتدیگر،بتایمثبتنشانمیدهدکهبازدهیکداراییدرهمانمسیربازارحرکت.بازدهیکداراییمخالفروندبازاراستکه

اکواریانسبتایداراییبدونریسک،صفراستزیر.بتایمنفیحاکیازآناستکهبازدهیکداراییدرمسیریمخالفبازارحرکتمیکند

بازارمیتواندبابتای.بهعبارتدیگر،بتایصفرنشانمیدهدکهبازدهداراییهیچهمبستگیباروندبازارندارد.آنبادیگرداراییها،صفراست

𝜎𝑚جایگزینی :است1استوبتایبازارنیز1همچنین،همبستگیهرداراییباخودشبرابربا.درصورتکسرمحاسبهگردد𝜎𝑖به جای

𝛽𝑖 =
𝜌𝑖,𝑚𝜎𝑖
𝜎𝑚

=
𝜌𝑚,𝑚𝜎𝑚
𝜎𝑚

= 1

ازدیدگاههمبستگی،بیشترسهامخصوصاًدربازارهای.است1است،متوسطبتایسهامدربازارنیزبرابربا1ازآنجاییکهبتایبازاربرابربا

همبستگیبرخیشاخصهایبازارگستردهایاالتمتحدهنظیر.داشتهباشند(0.70بیشتراز)توسعهیافتهتمایلدارندهمبستگیباالییبابازار

اینهمبستگیهابینبخشهایمختلفنیززیادمیباشندکهنشانمیدهدکه.میباشند0.90،داوجونزونزدک،بیشتراز500اساندپی

دهبازاردرنتیجه،پیداکردنداراییهاییکهبهدلیلاثراتگستر.شرکتهاعکسالعملیکسانینسبتبهتغییراتبازاروتغییراتاقتصادیدارند

.برتمامیداراییها،هموارهبتایمنفیداشتهباشند،غیرطبیعیاست

امحاسبهوتفسیربت
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برآوردبتا

.دادهشدروشجایگزینوعملیبرآوردبتابصورتمستقیمازطریقاستفادهازمدلبازاراستکهتوضیح

مدلبازار

𝑹𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝜷𝒊𝑹𝒎 + 𝒆𝒊

وردنظرطریقتحلیلرگرسیونبرآوردمیشودکهیکفرآیندآماریبرایارزیابیارتباطبینمتغیرماز

و (Ri)بازدههایتاریخیاوراقبهادار.است(متغیرمستقل)ویکیاچندمتغیردیگر(متغیروابسته)

.میباشند𝜷𝒊و𝜶𝒊دادههایورودیمورداستفادهبرایبرآورددوپارامتر (Rm)بازدههایتاریخیبازار

میباشد،اینخط،مجموع(Ri,Rm)تحلیلرگرسیونشبیهبهرسمتمامیترکیباتبازدهداراییوبازدهبازار

مدلبازاروپارامترهایبرآوردشدهرانشان6شکل.مربعاتانحرافاتخطیازاینخطراکاهشمیدهد

،همهیآنچیزیاستکهبرایتعیینخطمشخصهیاوراق𝜷𝒊وعبارتشیب𝜶𝒊عرضازمبدا.میدهد

.بهاداروبرآوردهایبتاموردنیازاست

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



برآوردبتا

ـبرآوردبتابااستفادهازرسمبازدههایبازارواوراقبهادار6شکل

دقتاگرچهبرآوردهایبتابرایپیشبینیسطوحریسکآتیازاهمیتخاصیبرخوردارهستند،نگرانیزیادیدرخصوص

بتاهایینزدیکبهسطحفعلیریسک(ماه12برایمثال،)بهطورکلی،برآورددردورههایکوتاهتر.آنهاوجوددارد

تودقتبااینحال،برآوردبتادرکوتاهمدتکمترازبرآوردبتاطیسهیاچهارسالاس.سیستماتیکداراییبهدستمیآورد

قتراگرچهبرآوردبتادربلندمدتدقی.کمتریداردزیراممکناستتحتتأثیررویدادهایویژهایدرآندورهکوتاهباشد

.اشداست،اماممکناستوضعیتدرستیازآیندهبهتصویرنکشد،خصوصاًاگرتغییراتقابلتوجهیدرداراییرخدادهب

رسیونبنابراین،شناساییبرآوردهایبتاازاهمیتخاصیبرخورداراستاینکهاینبرآوردهاازطریقمحاسبهیاتحلیلرگ

.بهدستآمدهویاممکناستسطوحریسکسیستماتیکآتییافعلیداراییرابهدرستیارائهندهد
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بتاوبازدهموردانتظار

رسیاگرچهمدلتکشاخصی،مدلقیمتگذاریداراییسرمایهاینیزنامیدهمیشود،دراینبخشباجزئیاتبیشتریبر
معموالًبانرخبدونریسکدرCAPM.برایبرآوردبازدهوبتایداراییموردنظراستفادهخواهدشدCAPMخواهدشدواز

:سمتراستمعادلهنوشتهمیشود
𝑬 𝑹𝒊 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒊 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

داراینمدلنشانمیدهدکهتعیینکنندهاولیهبازدهموردانتظاراوراقبهادار،بتایآناستیااینکهاوراقبهادارچهمق
ا،بازدهیموردانتظاربیشترینسبتبهبازاردارند،درحالیکهداراییهاب1داراییهابابتایبیشتراز.همبستگیبابازاردارد

.،بازدهیموردانتظارکمترینسبتبهبازاردارند1بتایکمتراز
تایبرایمثال،درصورتیکهب.درمواردخاص،ممکناستداراییموردنیازبازدهیکمترازبازدهبدونریسکداشتهباشد

فویرازمانترکیببابازار،ایندارایی،ریسککلپرت.داراییمنفیباشد،بازدهموردنیازکمترازنرخبدونریسکاست
هدراثربیمهزمانیکهثروتبیمهشد.بیمهنمونهایازاینداراییهاست.کاهشمیدهدوبههمیندلیلبسیارارزشمنداست
یشدرصورتعدموقوعزیانیازمانیکهثروتبیمهشدهدرحالافزا.فاجعهایکاهشمییابد،بازدهیمثبتایجادمیکند

ابهکاهشبنابراین،بیمهدارایبتایمنفیوبازدهموردانتظارمنفیاستام.است،بیمهشدهملزمبهپرداختحقبیمهاست
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.ریسککلیکمکمینماید
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مدل 

قیمت

گذاری 

دارایی

سرمایه

مند،اینمدلسادهودرعینحالقدرت.مدلقیمتگذاریداراییسرمایهیکیازمهمترینتغییراتدرتئوریپرتفویاست

بهصورتمستقل CAPM.بیواسطهودرعینحالعمیقاستوتنهاازیکعاملاستفادهمینمایدوکامالًقابلاستفادهاست

ارهتئوریتوسطویلیامشارپ،جانلینتنر،جکترینوروجانموسینمعرفیشدوطیآخرینبررسیهایهریمارکویتزدرب

سککلاینمدلرابطهخطیبازدهیموردانتظاروبتارانشانمیدهدوانتقالازری.پرتفویمدرنومتنوعسازیساختهشد

:یاوریدمعادلهزیررابهخاطرب.بهریسکسیستماتیککهاولینتعیینکنندهبازدهیموردانتظاراست،صورتمیگیرد

𝐸 𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓

CAPMاست،تغییربیانمیداردکهبازدههایموردانتظارداراییتنهاباریسکسیستماتیککهتوسطبتااندازهگیریشده

باتوجهبه.دوداراییبابتاییکساندارایبازدهیموردانتظاریکسانمیباشندکهباماهیتداراییهامتفاوتاست.مینماید

شبعدیتوضیحارتباطبینبازدهوریسک،تمامیداراییهاتنهابابتایریسکتعریفمیشوندکهفرضیاتمربوطبهآندربخ

.دادهخواهدشد

راازطریقخطبازارCAPMهمچنینمدل.ومحدودیتهایآنبررسیخواهدشدCAPMدرادامهاینبخش،فرضیاتمدل

CAPMدرنهایت،روشهاییکهمدل(.کارایاناکارا)اوراقبهاداربرایقیمتگذاریهرپرتفوییاداراییاجرامینماییم

.میتوانددرسرمایهگذاری،ارزشگذاریوبودجهبندیسرمایهایمورداستفادهقرارگیرد،نشاندادهخواهدشد
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گذاری 

دارایی

سرمایه
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،بسیاریازپیچیدگیهایبازارمالیراازطریقفرضیاتسادهسازیCAPMهمانندمدلهایدیگر،

قیمتگذاریاینفرضیاتاجازهمیدهندتادرکدرستینسبتبهچگونگی.میگیردنادیده

میتوانیمزمانیکهارتباطاتبنیادینشکلگرفتند،.بدونپیچیدهکردنتحلیلبهدستمیآوریمداراییها

تنهافرضیاترانادیدهبگیریموببینیمکهچگونهبرخیازپیشفرضهانیازبهتغییردارندودیگرفرضیات

.برمجموعهخاصیازداراییهاتأثیرمیگذارندیادرنهایتبرروابطمفروضمؤثرخواهندبود

.ریسکگریز،افرادیمنطقیوحداکثرکنندهمطلوبیتهستندسرمایهگذاران.1

تعلقریسکگریزیبدینمعنیاستکهسرمایهگذارانانتظاردارندکهدرازایپذیرشریسک،پاداشیبهآنها

توجهداشتهباشیدکهاینفرضیهبهاینمعنینیستکهسرمایهگذاراندرجهیکسانیازریسکگریزی.گیرد

حداکثرسازیمطلوبیتنشانمیدهدکهسرمایهگذارانبازده.باشند،بلکهبایدتنهامخالفریسکباشندداشته

(.سرمایهگذارانهرگزاحساسرضایتنمیکنند)میخواهندوهمیشهبهدنبالثروتبیشترهستندبیشتری

منطقیفرضشدهاند،یعنیاطالعاتدردسترسراجهتاتخاذتصمیماتمنطقیبهدرستیبررسیوسرمایهگذاران

اگرچهسرمایهگذارانمنطقیممکناستازدادههاییکسانیاستفادهنمودهوبرآوردهای.مینمایندتحلیل

نیازمندایناستکهآنهامنطقیفرض(4رجوعبهفرضیه)ازریسکوبازدهموردانتظارداشتهباشنداماهمگونیسرمایهگذارانمختلفی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com.شوند
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هنوزهم.ریسکگریزیوحداکثرسازیمطلوبیتبهطورکلیانعکاسیازیکبینشواقعینسبتبهجهاناست

سرمایهگذارانموردسؤالاستزیراممکناستگرایشها،نظراتوتجربیاتشخصیآنهامنجربهاختاللعقالنیت

ربااینحال،نتایجمدلهاتحتتأثیررفتارهایغیرمنطقیمادامیکهب.تصمیمگیریشدهوسرمایهگذاریهاینامطلوبیانجامدهنددر

هگذارانمنطقیبرایمثال،معامالتسرمایهگذارانغیرمنطقیتوسطیکدیگرلغوشودویامعامالتسرمای)مؤثرباشد،تغییرینخواهدکردقیمت

.(راتحتتأثیرقراردهد

.هیچگونههزینهمعامالتیومالیاتیندارندوبدونهزینههستندبازارها.2

متابههمینمنظور،بهارتباطریسکـبازدهاجازهنمیدهی.بازارهایبدونهزینهاجازهمیدهندتاتحلیلویژگیهایبازارراخالصهنماییم

نه،همچنین،بازارهایبدونهزی.تحتتأثیرحجممعامالتدربورساوراقبهادارنیویورکیاتفاوتبینقیمتخریدوفروشقراربگیرند

انرخهمچنینفرضمیکنیمکهوامگرفتنیاوامدادنب.هزینههایمعامالتومالیاتیاهرهزینهیامحدودیتیدرفروشاستقراضیندارند

.بدونریسکامکانپذیراست

هایمعامالتیحتیهزینه.هزینههایمعامالتیبسیاریازمؤسساتبزرگغیرقابلانکارمیباشندوبسیاریازمؤسساتمالیاتپرداختمیکنند

هزینههایفروشاستقراضییا.نمیگذاردتأثیر CAPMغیرازصفر،مالیاتیاعدمامکانوامگرفتنبانرخبدونریسکبرنتیجهکلی

.رابهصورتبالقوهباریسکمواجهسازدCAPMمحدودیتهایآنمیتواندمنجربهتورشروبهباالدرقیمتداراییشودونتایجمهم

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



.براییکدورهنگهدارییکسانبرنامهریزیمینمایندسرمایهگذاران.3

فرضیهیکدوره.یکدورهایاستوتمامیتصمیماتسرمایهگذاربراساسهماندورهگرفتهمیشودCAPMمدل

درمدلتکدورهاییادگیری.برایراحتیکارمورداستفادهقرارمیگیردزیراکارکردنباچندیندورهبسیارسختتراستواحد

.نداردوتصمیماتنادرستهمچنانادامهدارندوجود

ودزمانیبهعالوه،حداکثرسازیمطلوبیتدرپایانافقچنددورهایممکناستنیازبهتصمیماتیدردورههایخاصداشتهباشدکهباعثش

نخواهدCAPMهمچنین،یکدورهنگهداری،باعثمحدودشدنمدل.کهچشماندازیکدورهایداریم؛اینتصمیماتنامطلوبارزیابیشوند

.شد

.انتظاراتیاباورهایهمگندارندسرمایهگذاران.4

رودیاینفرضیهبدانمعنیاستکهتمامیسرمایهگذاران،اوراقبهاداررابهیکروشوبااستفادهازتوزیعاحتماالتیکسانودادههایو

ییکسانیبهعالوه،باتوجهبهاینکهآنهامنطقیهستند،سرمایهگذارانبهارزشگذار.یکسانبرایجریاناتنقدیآتیارزیابیمینمایند

اپرتفویازآنجاییکهارزشگذاریداراییهاییکساناست،پرتفویریسکییکسانیخواهندداشتکهمیتوانآنر.دستپیداخواهندکرد

.بازارنامید

.هایریسکیبهینهیکسانایجادنمایدفرضیهباورهایهمگنمیتواندتفاوتدرانتظاراتموجودرانادیدهگرفتهوپرتفوی
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.تمامیسرمایهگذاریهاتابینهایتقابلتقسیمهستند.5

این.اینفرضیهبیانمیداردهرفردیمیتواندکمتریابیشترازآنچهتمایلدارددریکداراییسرمایهگذارینماید

واینفرضتنهابرایسهولتبوده.فرضیهبهمدلایناجازهمیدهدتابرتوابعپیوستهبیشترازتوابعگسستهتکیهنماید

.تأثیرکمیبرنتایجاینمدلدارد

.سرمایهگذاران،پذیرندگانقیمتمیباشند.6

.ثیربگذاردبراینباوراستکهسرمایهگذارانبسیارزیادیوجوددارندوهیچسرمایهگذاریآنقدربزرگنیستکهبرقیمتهاتأCAPMمدل

هطورکلیصحیحاینفرضیهب.بنابراین،سرمایهگذارانقیمتهارامیپذیرندوقیمتهایاوراقبهادارتحتتأثیرمعامالتسرمایهگذاراننیستند

نتایجاصلیاستزیراحتیاگرسرمایهگذارانقادربهتأثیرگذاریبرقیمتسهامکوچکباشند،آنسهامبهاندازهکافیبزرگنیستتابر

CAPM تأثیربگذارد.

قابلهدفاصلیاینفرضیات،ایجادیکسرمایهگذارنهاییاستکهبهصورتمنطقییکپرتفویکارایحداقلواریانسرابهصورتی

تممکناستاگرچهبرخیازاینفرضیا.هرگونهناکاراییعملیاتیواطالعاتیدربازاردرنظرگرفتهشدهاست.پیشبینیانتخابمینماید

باتمامیمحدودیتهاونقاطضعفش،معیاریCAPMبهعالوه،مدل.غیرواقعیبهنظربرسد،اماتأثیرکمیبرمدلونتایجآنخواهدداشت

.برایمقایسهوایجادبرآوردهایبازدهفراهممیسازد
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com
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خطبازاراوراق.برایقیمتگذاریاوراقبهاداراستفادهمینماییمCAPMدراینبخش،ازمدل

وبازدهیxبهصورتنموداریمدلقیمتگذاریداراییسرمایهایبابتابررویمحور(SML)بهادار

درyبامحورSMLبااستفادهازمفهومیکسانخطبازارسرمایه،.رانشانمیدهدyانتظاربررویمحورمورد

𝑅𝑚بازدهبدونریسکتالقیمیکندوشیباینخط،صرفریسکبازارنرخ − 𝑅𝑓بهخاطرداشته.است

کهخطتخصیصسرمایهوخطبازارسرمایهبرایتمامیاوراقبهادارمورداستفادهقرارنمیگیرندبلکهباشید

برعکس،خطبازاراوراقبهاداربرایهمهاوراقبهادار،کارا.هایکارامورداستفادهقرارمیگیرندبرایپرتفویفقط

ازریسککلداراییبیشترازCMLوCALاینتفاوتبهایندلیلرخمیدهدکه.غیرکارااستفادهمیشودیا

CALازآنجائیکهتنهاریسکسیستماتیکقیمتگذاریمیشودو.سیستماتیکآناستفادهمیکندریسک

مبتنیبرریسککلهستند،تنهامیتوانندبرایداراییهاییاستفادهشوندکهریسککلآنهابرابرCMLو

هایکارایکساناستزیراهمهکلریسکوریسکسیستماتیکتنهابرایپرتفوی.ریسکسیستماتیکباشدبا

هایمیتوانیمالزامپرتفوی.هایکاراباتنوعبخشی،حذفشدهاستهایغیرسیستماتیکپرتفویریسک

،راشکلمیدهداوراقبهاداررامبتنیبرریسکسیستماتیکونهریسککلSMLکهاساسCAPMراازبینببریمزیراSMLبرایکارا

.قیمتگذاریمینماید
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استو(xمحور)همانگونهکهپیشترنشاندادهشد،بتایبازار،یک.وخطبازاراوراقبهاداررانشانمیدهد7CAPMشکل

مثالبعدی.بااستفادهازاینخطمیتوانبازدهموردانتظارداراییرامحاسبهکرد.است(yمحور)Rmبازدهموردانتظاربازار

.بتاومحاسباتبازدهرانشانمیدهد

ـخطبازاراوراقبهادار7شکل
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امادرموردترکیباوراق.همانطورکهبیانشد،خطبازاراوراقبهاداربرایتمامیاوراقبهادارمورداستفادهقرارمیگیرد

بازدهدوورقهبهادار.درنظربگیرید2ومابقیدرورقه1درورقه Wiراباوزن2و1بهادارنظیرپرتفویچطور؟دوورقهبهادار

:وبازدهپرتفویمیتواندبهصورتزیرنوشتهشود

𝑬 𝑹𝟏 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝟏 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

𝑬 𝑹𝟐 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝟐 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

𝑬 𝑹𝒑 = 𝑹𝒇 +𝒘𝟏𝑬(𝑹𝟏) + 𝒘𝟐𝑬(𝑹𝟏)

= 𝒘𝟏𝑹𝒇 +𝒘𝟏𝜷𝒇 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇 +𝒘𝟐𝑹𝒇 +𝒘𝟐𝜷𝒇 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

= 𝑹𝒇 + (𝒘𝟏𝜷𝟏 +𝒘𝟐𝜷𝟐) 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

بتایپرتفوی

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



یبرابراستباازاینمعادلهمیتوانچنیننتیجهگرفتکهبتایپرتفو.معادلهآخر،بازدهموردانتظارپرتفویرابیانمیکند

𝒘𝟏𝜷𝟏 +𝒘𝟐𝜷𝟐

اسبهبهطورکلی،بتایپرتفوییکمجموعهموزونازبتاهایاوراقبهاداراستوبافرمولزیرمح
:میشود

𝜷𝒑 =

𝒊=𝟏

𝒏

𝒘𝒊𝜷𝒊 ; 

𝒊=𝟏

𝒏

𝒘𝒊 = 𝟏

:استبدینصورتCAPMطریقازموردنظرپرتفویبازده

𝑬 𝑹𝒑 = 𝑹𝒇 + 𝜷𝒑 𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇

اندازهگیری𝜷𝒑باسیستماتیکریسکوپرتفوییکانتظارموردبازدهبینخطیارتباطکهمیدهدنشانمعادلهاین
.میشود
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CAPMهپیشبینیهایجذابوقدرتمندیدربارهریسکوارتباطبینریسکوبازدهارائ

لتنهاازدیدگاهتئوریحائزاهمیتنیستبلکهبهصورتگستردهایدرعمCAPM.میدهد

دراینبخش،بهبحثدرموردبرخیکاربردهایرایجاینمدل.مورداستفادهقرارمیگیرد

وCAPMدرزماناستفادهازاینابزارهادرسناریوهایمختلف،درکاینمسئلهکه.میپردازیم

SMLتوابعیهستندکهنشانمیدهندبازدهدربازاردرهرسطحیازریسکچهمقدارباید

.بازدهفعلیممکناستبابازدهموردانتظارتفاوتداشتهباشد.باشد

هشاملبرآوردبازدهموردانتظاربرایبودجهبندیسرمایهای،مقایسهبازدCAPMکاربردهای

برایارزیابیعملکردمدیرپرتفویوCAPMواقعیپرتفویبابازدهبهدستآمدهازطریقمدل

.بهعنواناساسانتخاباوراقبهاداراست CAPMارزیابیبرآوردبازدهجایگزینوبازده
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برآوردبازده
موردانتظار

کاربردهای 
CAPM

ارزیابیعملکرد
پرتفوی

خطمشخصه
اوراقبهادار

انتخاباوراق
بهادار

تشکیلپرتفوی
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برآوردبازدهموردانتظار

به.محاسبهشودCAPMبراساسریسکسیستماتیکدارایی،بازدهموردانتظارمیتواندبااستفادهاز
وردنیازخاطرداشتهباشیدکهقیمتیکداراییبرابربامجموعجریاناتنقدیآتیاستکهبانرخبازدهم

بازدهنرخ.تنزیلشدهاستدرحالیکهنرختنزیلیانرخبازدهموردنیازمتناسبباریسکداراییاست
معموالًبرآورداولیهایاستکهسرمایهگذاربرایارزشگذاریداراییهایینظیرCAPMموردنیازحاصلاز

نرخبازده.سهام،اوراققرضه،امالکومستغالتودیگرداراییهایمشابهمورداستفادهقرارمیدهد
فادهنیزبرایبودجهبندیسرمایهایوتعیینعملکرداقتصادیپروژههامورداستCAPMموردنیازحاصلاز

همچنانبهخاطرداشتهباشیدکهدرزمانمحاسبهخالصارزشفعلییکپروژه،.قرارمیگیرد
سرمایهگذاریهاودرآمدخالصبهعنوانجریاناتنقدیدرنظرگرفتهوبانرخبازدهموردنیازتنزیل

.محاسبهمیشودCAPMنرخبازدهموردنیازمبتنیبرریسکپروژه،بااستفادهاز.میشوند
د،جایازآنجاییکهریسکوبازدهتقریباًزمینهسازتمامجوانبتصمیمگیریهایسرمایهگذاریمیباشن

.برایبرآوردبازدهموردانتظاردربسیاریازمواردمورداستفادهقرارگیردCAPMتعجبنیستکه
ومثالهایدیگرشاملمحاسبههزینهسرمایهبرایشرکتهایادارهشدهتوسطکمیسیونهاینظارتی

.برایبودجهبندیسرمایهاینشانمیدهدCAPMمثالبعدیکاربرد.تعیینحقبیمهمنصفانهاست
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ارزیابیعملکردپرتفوی

رمدیرانخزانهسازمانی،مدیرانصندوقبازنشستگیومدیرانصندوقمشترکمبالغزیادیبرایافراددیگ

فعلآیااینکاررابهدرستیانجاممیدهند؟چگونهعملکردآنهاباپرتفویکهبهصورتمن.مدیریتمینمایند

فویاز؟ارزیابیعملکردیکپرت(سرمایهگذارتنهاپرتفویبازاررانگهداریکند)مدیریتشدهمقایسهمیشود

ازآنجاییکههزینههایمدیریتفعالبهطور.موضوعاتموردعالقههمهسرمایهگذارانومدیرانسرمایهاست

ایندیاقابلتوجهیبیشترازمدیریتمنفعلاست،ازمدیرانفعالانتظارداریمتابهترازمدیرانمنفعلعملنم

اسپارتانکهتوسط500برایمثال،نسبتهزینهصندوقشاخصی.حداقلتفاوتدرهزینههاراپوششدهند

النهدرصداستدرحالیکهنسبتهزینهصندوقمشترککانترافاندکهبهصورتفعا0/10فیدلتیمدیریتمیشود،

افاندسرمایهگذاراننیازمندروشیهستندتابدانندآیامدیرکانتر.درصداست0/94توسطفیدلتیمدیریتمیشود،

.درصدهزینههاایجادمیکند0/84ارزشیبیشاز

بااینحال،بسطاینارزیابیبهمدلچندعاملیکهشامل.استCAPMدراینفصل،ارزیابیعملکردتنهامبتنیبر

.یرندچهارنسبتمعموالًدرارزیابیعملکردمورداستفادهقرارمیگ.صنعتیاعواملویژهدیگریاست،آساناست
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ارزیابیعملکردپرتفوی

،مقایسهاگرچهحداکثرسازیبازده،هدفیقابلستایشاست.ریسکوبازده:عملکرددومؤلفهدارد:نسبتهایترینوروشارپ

کبیشتر،ازطریقازآنجاییکهسرمایهگذارانریسکگریزهستندنیازبهجبرانتحملریس.بازدهییکپرتفویبابازارکافینیست

ویتقسیمبرارزیابیعملکردمعموالًتوسطنسبتشارپاندازهگیریمیشودکهازطریقصرفریسکپرتف.بازدهیبیشتردارند

شارپنسبت.میشودریسکمحاسبه
𝑹𝒑−𝑹𝒇

𝝈𝒑

CALتخصیصراازبخشقبلیبهخاطرآورید،نسبتشارپ،نسبتپاداشبهتغییرپذیرینیزنامیدهمیشودهمانشیبخط

ویبهجایریسکتوجهداشتهباشیدکهایننسبتازریسککلپرتف.سرمایهاستکههرچهشیببیشترباشد،داراییبهتراست

رمایهگذارباشداستفادهازریسککلدرصورتیمناسباستکهپرتفویموردنظر،کلپرتفویس.سیستماتیکاستفادهمینماید

.محاسبهشوندهانیزمیتوانندباروشیکسانینسبتشارپبازارودیگرپرتفوی(.سرمایهگذارهیچداراییدیگرینداشتهباشد)

هترینعملکردوهایموردمقایسهمثبتباشد،پرتفویبابیشتریننسبتشارپ،بدرصورتیکهصورتکسربرایتمامیپرتفوی

هایریسکیتر،ویدرصورتیکهصورتکسرمنفیباشد،نسبتبرایپرتف.پرتفوباکمتریننسبتشارپ،بدترینعملکردرادارد

.کمترمنفیاستومنجربهرتبهبندینادرستمیشود
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ارزیابیعملکردپرتفوی

ذاریمیشوداولاینکه،ایننسبتازریسککلزمانیکهتنهاریسکسیستماتیکقیمتگ.نسبتشارپدومحدودیتبزرگدارد

بهمنظوررتبهبندی.حاویاطالعاتینیست(0/3یا0/2)ثانیا،اعدادمربوطبهنسبت.بهعنوانمعیارارزیابیریسکاستفادهمیکند

بتشارپرابهضمناً،سهولتمحاسبه،نس.ها،نسبتشارپیکپرتفویبایدبانسبتشارپپرتفویدیگریمقایسهگرددپرتفوی

.ابزاریمحبوبتبدیلنمودهاست

برطرفنمودهبسطیسادهازنسبتشارپاستواولینمحدودیتنسبتشارپراباجایگزینیبتاباریسککل،نسبتترینور

:نسبتترینوربرابراستبا.است

نسبتترینور
𝑹𝒑−𝑹𝒇

𝜷𝒑

رینوربرایداراییهاییبهعالوه،نسبتت.همانندنسبتشارپ،صورتکسربایدبراینسبتترینورمثبتباشدتانتایجمعنیدارباشند

سبتهایشارپواگرچهن(.مخرجکسرنیزبایدبرایبرآوردصحیحورتبهبندیمثبتباشد)بابتایمنفیمورداستفادهقرارنمیگیرد

.نمیباشندهارامیدهند،هیچیکازنسبتهاحاویاطالعاتیدربارهمفاهیماقتصادیتفاوتعملکردهاترینوراجازهرتبهبندیپرتفوی
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ارزیابیعملکردپرتفوی

پرتفویدومبرتراستاماآیا،0/80باشدونسبتشارپپرتفویدیگر0/75برایمثال،فرضکنید؛نسبتشارپیکپرتفوی

ارباقیماندهدومعی.هابهترازپرتفویمنفعلبازاراستیاخیراینتفاوتچشمگیراست؟بهعالوه،نمیدانیمکهاینپرتفوی

هوآلفایجنسنتالشدارندتاآنمشکلراازطریقمقایسههمزمانپرتفویهابافراهمکردندادههایمربوطب M2دیگر،

.عملکردبهتریابدتر،حلنمایند

M2 (M-Squared)

M2توسطفرانکومودیلیانیونوهاش،لیحمودیلیانیایجادشد.M2(انهریسکبت)بسطنسبتشارپمبتنیبرریسککل

ویپرتف.میکندپیرویمیباشدکهریسکیدقیقاًمانندریسکپرتفویبازاررا(’P)اینایدهمنجربهایجادپرتفوی.است

دارایریسککلیهمانندبازارمیباشدPوداراییبدونریسکراتازمانیکهپرتفویPوزنهایپرتفوی(’P)پیرو

𝑖,𝑒.,𝜎𝑝′ = 𝜎𝑚ازدهپرتفویازآنجاییکهریسکپرتفویپیرووپرتفویبازاریکسانهستند،میتوانیمب.تغییرمیدهد

استکهریسکهاییبرابرایجادP ،Wpوزنپرتفوی.پیرورابدستآوریموبصورتمستقیمآنرابابازدهبازارمقایسهنماییم

:نمودهومیتواندبصورتزیرمحاسبهگردد
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ارزیابیعملکردپرتفوی

𝜎𝑝′ = 𝑤𝑝𝜎𝑝 + 1 − 𝑤𝑝 𝜎𝑅𝑓 = 𝜎𝑚 = 𝑤𝑝𝜎𝑝

𝑤𝑝 =
𝜎𝑚
𝜎𝑝

وPرابهصورتوزنسرمایهگذاریشدهدرپرتفویWpازآنجاییکههمبستگیبینبازاروداراییبدونریسک،صفراست،

فویپیروبازدهتعدیلشدهبرحسبریسکبرایپرت.باقیماندهسرمایهگذاریشدهدرداراییبدونریسکدرنظرمیگیریم

:بهصورتزیراست

𝑅𝑝′ = 𝑤𝑝𝑅𝑝 + 1 − 𝑤𝑝 𝑅𝑓 =
𝜎𝑚
𝜎𝑝

𝑅𝑝 + 1 −
𝜎𝑚
𝜎𝑝

𝑅𝑓

= 𝑅𝑓 +
𝜎𝑚
𝜎𝑝

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑓 + 𝜎𝑚
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
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ارزیابیعملکردپرتفوی

𝑅𝑝:بازدهیپرتفویپیرومبتنیبربازدههایاضافیبدینصورتاست − 𝑅𝑓
𝜎𝑚

𝜎𝑝
تفاوتدربازدهپرتفویپیرووبازده.

:کهمیتواندبهصورتیکفرمولبیانگردد M2بازاربرابراستبا

𝑀2 = 𝑅𝑝 − 𝑅𝑓
𝜎𝑚
𝜎𝑝

− 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

M2 پرتفویکه.درتبهبندیشبیهبهنسبتشارپارائهمیدهداماتفسیرآنآسانتراستزیرابهصورتدرصدمحاسبهمیگرد

درحالیکهپرتفویکهبهترازبازارعملمیکنددارای.صفرخواهدبود M2عملکردیدقیقاًمانندعملکردبازاردارد،دارای

M2 بااستفادهاز.مثبتخواهدبودM2حسبنهتنهاقادربهتعیینرتبهپرتفوینخواهیمبودبلکهعملکردتعدیلشدهبر

.هاییراکهبهترازبازارعملکردهاند،تعیینمینماییمریسکپرتفوی
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ارزیابیعملکردپرتفوی

ریسکمیتوانیم.همانندنسبتترینور،آلفایجنسنبراساسریسکسیستماتیکمحاسبهمیگردد:آلفایجنسن

ازارانجامشدهسیستماتیکیکپرتفویراازطریقبرآوردمدلبازارکهتوسطرگرسیونبازدهروزانهپرتفویبابازدهروزانهب

ریسکپرتفویمیتوانیمبازدهتعدیلشدهبرحسب.ضریببازدهبازار،برآوردیازبتایپرتفویاست.است،اندازهگیرینماییم

سکتفاوتبینبازدهواقعیپرتفویوبازدهتعدیلشدهبرحسبری.محاسبهنماییمCAPMرابااستفادهازبتایپرتفویو

𝛼𝑚.دهمیشودمحاسبهشده،معیاریبرایارزیابیعملکردپرتفویموردنظرنسبتبهپرتفویبازاراستکهآلفایجنسننامی

استکهبازدهاضافیپرتفویباریسکبرابرریسکبازارSMLآلفایجنسننیزفاصلهعمودیاز.بازاربرابرباصفراست

:بهصورتزیرمحاسبهمینماید

𝛼𝑝 = 𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 + 𝛽𝑝 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓
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ارزیابیعملکردپرتفوی

نشاندهندهمیانگینRfدرصورتیکهدورهمحاسباتطوالنیباشد،مشمولنرخهایبدونریسکمختلفیاست،لذا

نشان𝛼𝑝عالمت.بهعالوه،بازدههادرمعادلهفوقبهعنوانبازدههایواقعیشناختهمیشوند.نرخبدونریسکاست

مثبتباشد،عملکردپرتفویبهتر𝛼𝑝درصورتیکه.میدهدکهآیاپرتفویعملکردیبهترازبازارداشتهاستیاخیر

یاکثرآلفایجنسنبرایارزیاب.منفیباشد،عملکردپرتفویضعیفترازبازاراست𝛼𝑝ازبازاربودهودرصورتیکه

رایمقادیرآلفامیتواندب.مدیرانسازمانی،صندوقهایبازنشستگیوصندوقهایمشترکاستفادهمیشود

داستفادهرتبهبندیمدیرانمختلف،عملکردپرتفویآنهاوهمچنینبررسیمیزانعملکردبهتریاضعیفترمور

درصدباشد،پرتفویدوماز5درصدوآلفایپرتفویدیگری2برایمثال،درصورتیکهآلفاییکپرتفوی.قرارگیرد

آلفایجنسنحداکثرمقداریاستکهبایدتمایل.درصدبهترعملکردهاست5درصدوازبازار3پرتفویاول

.باشیدبهمدیرخزانهپرداختنماییدداشته
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ارزیابیعملکردپرتفوی

نسبتوچهزمانیازمعیارارزیابیعملکردریسکبتانظیرM2چهزمانیازمعیارارزیابیعملکردکلریسکنظیرنسبتشارپو

.ومطلوبنیستوآلفایجنسناستفادهمینماییم؟ریسککلزمانیمناسباستکهپرتفویسرمایهگذارکامالًتنوعبخشینشدهترینور

بنابراین،درصورتیکهصندوقبازنشستگی.معیارهایارزیابیعملکردمناسبیمیباشند M2درچنینمواردی،نسبتشارپو

معیارهایارزیابی.راانتخابمیکردYتنهایکمدیرصندوقبرایادارهداراییهایخودانتخابنماید،بایدمدیرمیتوانست

شیزمانیمناسبهستندکهپرتفویسرمایهگذارکامالًتنوعبخ(نسبتترینوروآلفایجنسن)مرتبطباریسکبتاعملکرد

کپرتفویبهعبارتدیگر،درصورتیکهصندوقبازنشستگیبهخوبیتنوعبخشیشدهباشندوتنهاریسکسیستماتی.باشدشده

.میبایستیانتخابمیشدZداشتهباشد،مدیراهمیت

اندمنجربهدرنتیجه،خطادرانتخابمعیارمیتو.معیارهایارزیابیعملکردنشانمیدهدکهمعیارپرتفویبازاریکپرتفویصحیحاست

نادرستاستزیراامالکو500برایمثال،ارزیابیصندوقامالکومستغالتدرمقایسهباشاخصاساندپی.نتایجگمراهکنندهایشود

وبازدهعالوهبرخطادرانتخابمعیار،خطاهایینیزممکناستدرارزیابیریسک.مستغالت،ویژگیهایمتفاوتینسبتبهسهامدارد

رزیابیدرنهایت،بسیاریازبرآوردهامبتنیبردادههایتاریخیهستندوهرگونها.پرتفویبازارویاپرتفویهایدرحالارزیابیرخدهد

.مبتنیبراینبرآوردبااینفرضصورتمیپذیردکهاینسطحازعملکرددرآیندهادامهخواهدداشت



خطمشخصهاوراقبهادار

ازترسیمSCL.طراحیمینماییمرابرایاوراقبهادارخطمشخصهاوراقبهادار،میتوانیمSMLهمانند

،آلفایجنسنعرضازمبدأوبتا11درشکل.بازدهاضافیاوراقبهادارنسبتبهبازدهبازاربهدستمیآید

:بهدستآید iباpمعادلهاینخطمیتواندبامرتبسازیعبارتآلفایجنسنوباجایگزینی.شیباست

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

خطمشخصه.بهدستآمدهاست8ازشکلXبااستفادهازپرتفویمدیر11درشکلSCLبهعنوانیکمثال،

سبتبهاوراقبهادارنیزمیتواندبارگرسیونصرفریسکبازدهیبدونریسکباصرفریسکبازدهبازارن

.بازدهبدونریسکبرآوردشود
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خطمشخصهاوراقبهادار

ـخطمشخصهاوراقبهادار11شکل
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انتخاباوراقبهادار

صحبتمیکنیم،فرضمینماییمکهسرمایهگذارانانتظاراتهمگنیدارند،CAPMزمانیکهدرباره

امیسرمایهگذارانباچنینفرضیاتی،قادرخواهیمبودبیانکنیمتم.وریسکگریزهستندوبهدنبالحداکثرسازیمطلوبیتمیباشندمنطقی

دیگر،فرضبهعبارت.ارزشیکسانیبهداراییهانسبتمیدهندودارایپرتفویریسکیبهینهیکسانیهستندکههمانپرتفویبازاراست

یتوانیمجریاناتباتوجهبهنرخبازدهموردنیاز،م.مینماییمکهنسبتبهجریاناتنقدیآتیداراییونرخبازدهموردنیازعقایدیکسانیوجوددارد

.نقدیآتیراتنزیلکنیمتاارزشفعلیکهموردتأییداکثرسرمایهگذاراناست،بهدستآوریم

ستکهازآنجاییکهسرمایهگذارانقیمتهارامیپذیرند،فرضبراینا.دراینبخش،ناهمگونیدرباورهایسرمایهگذارانرابررسیمینماییم

ی،ریسکتفاوتدرباورهامیتواندمربوطبهجریاناتنقدیآت.چنینناهمگونیبهطورچشمگیریبرقیمتبازاریاداراییتأثیرنمیگذارد

وتدرباورهاازآنجاییکهقیمتفعلییکداراییبرابرباارزشتنزیلشدهجریاناتنقدیآتیاست،تفا.سیستماتیکدارایییاهردوباشد

.توسطسرمایهگذارباشدCAPMمیتواندمنجربهتخمینقیمتداراییمتفاوتباقیمتمحاسبهشدهازروش
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انتخاباوراقبهادار

،قیمتفعلیبازاراستزیراباورهایتمامیسرمایهگذاراندیگرCAPMقیمتمحاسبهشدهازروش

از(یابیشتر)ازقیمتبازارباشد،داراییکمتر(کمتر)بیشترCAPMدرصورتیکهقیمتمحاسبهشدهازروش.بازاررامنعکسمیسازددر

املهیکروشمؤثربرایتعییناینمسئلهاستکهداراییبیشتریاکمترازارزشواقعیآنمعCAPMبنابراین،.ارزشدرحالمعاملهاست

.برایناساسمیتوانتعیینکردکهآیاسرمایهگذاربایدداراییموردنظررابخردیابهفروشبرساند.میشود

رارتفویاگرچهارزیابیعملکردپرتفوینگاهیبهعقبدارداماانتخاباوراقبهادارنگاهیبهجلوخواهدداشتومیتوانیممفاهیمارزیابیپ

فادهمینمایدوحتیبهترینمعیاربرایاستفاده،آلفایجنسناستزیراازریسکسیستماتیکاست.برایانتخاباوراقبهادارنیزاستفادهنماییم

رانشانآلفایجنسنمثبت،اوراقبهاداربرتررانشانمیدهددرحالیکهآلفایجنسنمنفیاوراقبهاداری.بهصورتمطلقنیزمعنیداراست

.میدهدکهاحتماالًدرصورتتعدیلباریسک،عملکردیکمترازعملکردبازارخواهدداشت
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انتخاباوراقبهادار

سرمایهگذارانبالقوهمیتوانندبازده.راهدیگرمعرفیاطالعاتیکسان،خطبازاراوراقبهاداراست

هرسمنمایندوازاینرابطهبرایتصمیمگیریدرموردانتخاباوراقبهاداروتشخیصاینکSMLانتظاراوراقبهاداروبتارادرمقابلمورد

تعدادزیادیاوراقبهاداررادرکنار12شکل.اوراقبهاداربیشترویاکمترازارزشواقعیدربازارموردمعاملهقرارمیگیرد،استفادهنمایند

SMLتمامیاوراقبهاداریکهدیدگاهکلیبازاررامنعکسمیسازدنقاطیهستندکهمستقیماًبرروی.نشانمیدهدSMLمیباشند

وAنقطه)قرارگیردSMLدرصورتیکهیکنقطهکهنشاندهندهبازدهبرآوردشدهیکداراییباشدباالی(.بهدرستیارزشگذاریشدهاند)

C)هایننقطهزیربرعکس،درصورتیک.،ریسکمرتبطبابازدهموردانتظارداراییکمتراستوانتخابمناسبیبرایسرمایهگذارانخواهدبود

SMLقرارداشتهباشد(نقطهB)رایاینبازدهی،ریسکمتحملشدهراجبراننمیکندونبایدب.،بیشترازارزشواقعیدرحالمعاملهاست

.میتوانددرصورتیکهفروشاستقراضیمجازباشد،اتخاذگرددBالبته،بخشکوچکیازدارایی.سرمایهگذاردرنظرگرفتهشود
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انتخاباوراقبهادار

SMLـانتخاباوراقبهاداربااستفادهاز12شکل
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تشکیلپرتفوی

لتعدادزیادیپرتفویحقیقیبازارشام.بایدترکیبیازداراییبدونریسکوپرتفویبازاررانگهداریکنند،سرمایهگذارانCAPMباتوجهبه

هادارعملیازآنجاییکهمالکیتهمهاوراقب.اوراقبهاداراستوسرمایهگذاربایدبرایاینکهکامالًتنوعبخشینماید،تمامآنهاراداشتهباشد

دارنباشدونیست،دراینبخش،روشجایگزینیرابرایتشکیلپرتفویبررسیخواهیمکردکهممکناستنیازمندتعدادزیادیاوراقبها

همانطورکهمشخص.کاهشریسکراباافزایشتعداداوراقبهاداردرپرتفوینشانمیدهد13شکل.همچنانبهمیزانکافیمتنوعشود

دایناوراقبهاداربایدبهصورتتصادفیانتخابشون.ورقهبهادارمتنوعشود30است،بخشزیادیازریسکغیرسیستماتیکمیتواندباکمتراز

فادهازیکدرغیراینصورتاست.ونشاندهندهطبقاتمختلفداراییبرایپرتفویکهریسکرابهصورتمؤثرتنوعبخشیمیکند،باشند

برایپرتفویمتنوعشدهسهامشرکتهاییباسرمایهبزرگوسایرشاخصهابرای500برایمثال،اساندپی)شاخصروشبهتریاست

(.طبقاتدیگردارایی
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تشکیلپرتفوی

ـتنوعبخشیباتعدادسهام13شکل

ورقهبهادار500یکپرتفویبا500اگرچهاساندپی.آغازمیکنیم500باتشکیلپرتفویبهینهباپرتفویاوراقبهاداریشبیهاساندپی

ندهندهدرمقابل،اینشاخصتنهانشا.استامانقطهآغازمناسبیاستزیرابهعنوانیکورقهبهادارجهتانجاممعاملهدردسترسقراردارد

آنجاییکهاز.بنابراین،بازارجهانیرابهصورتکاملدربرنمیگیرد.شرکتهایبزرگاستکهدربازارهایسهامایاالتمتحدهمعاملهمیشوند

.استCAPMپرتفویپایهاست،فرضمیکنیمهمانبازاردرروش500اساندپی
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تشکیلپرتفوی

𝛼𝑖اینتصمیمبراساس.قرارنداردمیتواندبرایترکیبباپرتفویموردبررسیقرارگیرد500هرورقهیبهاداریکهدراساندپی

توجهداشتهباشیدکه.بهعنوانپرتفویبازارمحاسبهمیشود500واساندپی CAPMورقهیبهاداراتخاذمیگرددکهبااستفادهازروش

500میتواندتنهابهدلیلاینکهبااساندپی𝛼𝑖قیمتگذارینشدهباشدزیرا𝛼𝑖ممکناستالزاماًبهدرستیبرایداشتنiورقهیبهادار

رابهعنوانیکبازارسهامجدیدرادر ABCبرایمثال،.کامالًهمبستهنیستوبازدهآنبرایریسکسیستماتیککافینیست،مثبتباشد

ربوطبهپارامترهایمدلم.نظربگیریدکهتنهابهرویسرمایهگذارانخارجیبازاستوبرایگنجاندهشدندرپرتفویبررسیمیشود

ABC برآوردشدهو500بهاساندپینسبت𝛼𝑖ًدرصد،3حدودا𝛽𝑖،0.6ازآنجاییکه.بهدستآمدهاست𝛼𝑖،مثبتاستABC باید

.برسدمنفیممکناستبرایافزایشبازدهیتعدیلشدهباریسکبهصورتاستقراضیبهفروش𝛼𝑖اوراقبهاداربا.بهپرتفویاضافهشود

 .منفیجایگاهیدرپرتفویندارد𝛼𝑖برایسهولت،فرضمیکنیم،

ادارموجودبازدهواردپرتفویمیشوند،اوراقبه-عالوهبراوراقبهاداریکهبهصورتصحیحقیمتگذاریمیشوندوبدلیلبرتریریسک

.دممکناستبراساسانتظاراتسرمایهگذارکهمغایربابازارمیباشدکمتریابیشترارزشگذاریشون(500اساندپی)درپرتفوی
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تشکیلپرتفوی

حذفشوندوایندرصورتی500بایدازپرتفویاساندپی(منفی𝛼𝑖)کهبیشترارزشگذاریشدهاند500اوراقبهاداردراساندپی

بیشتر500استکهامکانخارجنمودنآنورقهیبهاداروجودداشتهباشدوموقعیتآنورقهیبهاداریکهدرپرتفویاساندپی

 .بایدافزایشیابد(مثبت𝛼𝑖)ارزشگذاریشدهاست

عدیلشدهوزنهرورقهیبهاداردرپرتفویچهمقداربایدباشد؟ازآنجاییکهنگرانافزایشبازدهت:اینمسئلهسؤالبعدیراایجادمیکند

یدرپرتفویبیشتربایدوزنبیشتروورقهیبهادارباریسکغیرسیستماتیکبیشتربایدوزنکمتر𝛼𝑖باریسکهستیم،ورقهیبهاداربا

هرورقهیوزن.ارزیابیکاملبهینهسازیپرتفویخارجازبحثاینفصلاستامااصولوقوانینزیرکمککنندهخواهندبود.داشتهباشد

بهادارخارجازبازاربایدمتناسببا
𝛼𝑖

𝛼𝑒𝑖
وزنکلاوراقبهادارخارجازبازار.استiباشدکهمخرجکسرواریانسغیرسیستماتیکورقهیبهادار2

σ𝑖=1:درپرتفویبرابراستبا
𝑁 𝑤𝑖𝛼𝑖

σ𝑖=1
𝑁 𝑤𝑖

2 𝜎𝑒𝑖
2
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تشکیلپرتفوی

وزندرپرتفویبازارتابعیاز

𝐸(𝑅𝑚)

𝜎𝑚
2

نسبت.است
𝛼𝑖

𝜎𝑒𝑖
رقهیبهاداربازدهغیرنرمالرابهازایهرواحدریسکاضافهشدهتوسطو(برایمثال،آلفاتقسیمبرریسکغیرسیستماتیک)

.هرچهایننسبتبیشترباشد،ورقهیبهادارارزشمندترمیباشد.بهپرتفویتنوعبخشیشدهاندازهگیریمیکند
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فرای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

اراییبهطورکلی،مدلهایبرآوردبازدهبهمااجازهمیدهندتابازدهداراییراباتوجهبهمشخصههایآنبرآوردنماییمکهمشخصاتد

این.ستبرآوردبازدهیکداراییدرتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریحائزاهمیتا.موردنیازبرایبرآوردبازدهدرمدلمشخصشدهاند

رتخالصهمدلهایبرآوردبازدهبهصو.مدلهانیزهمانندمعیاریبرایارزیابیپرتفو،ورقهبهاداریاعملکردمدیرحائزاهمیتمیباشند

.دربخشهایقبلیمعرفیشدهاند

یکمفهومومدلمهماست،اماتنهامدلبرآوردبازدهCAPMهدفاینبخشآگاهکردنخوانندهازاینموضوعاستکهاگرچه

رامشاهدهمینماییمومدلهایبرآوردبازدهراکهبرخیازاینمحدودیتهاراCAPMدراینبخش،باردیگرمحدودیتهای.نیست

.نشانمیدهد،مرورمینماییم
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CAPM
محدودیتهای

CAPM

فرای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

CAPMتعمیم CAPM وفرایآن
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CAPM

CAPMزهمدلیاستکهمحیطپیچیدهسرمایهگذاریراسادهمیسازدوبهسرمایهگذاراناجا

ممکناستاینبینشرا CAPMاگرچه.میدهدتاارتباطبینریسکوبازدهرادرکنمایند

.دمحدودوغیرواقعیباشن-همانطورکهقبالًذکرشد-فراهمسازد،امامفروضاتآنمیتواند

اندربخشبعدیمدلهایدیگریموردبحثوبررسیقرارمیگیردکهباوجودمحدودیتهایش

.توسعهیافتهاند
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محدودیتهای
CAPM

CAPMمحدودیتهاینظریدرذاتمدلاستدرحالیکه.منوطبهمحدودیتهایعملیوتئوریکیاست

.محدودیتهایعملیآندرزماناجرایمدلمشخصمیشوند

CAPMتئوریکیمحدودیتهای

CAPMبنابراین،.قیمتگذاریمیشودCAPMتنهاریسکسیستماتیکیابتادر:مدلتکشاخصی•

تیجهایندرن.بیانمیداردکههیچمشخصهسرمایهگذاریدیگرینبایددربرآوردبازدههادرنظرگرفتهشود

.روشباوجودمحدودیتوانعطافناپذیری،صرفاآسان،قابلفهموکاربردیاست

یکمدلتکدورهایاستکهمفاهیمچنددورهاییااهدافسرمایهگذاریCAPM:مدلتکدورهای•

.نمیگیرددورههایآتیکهمیتواندمنجربهتصمیماتکوتهبینانهوغیربهینهسرمایهگذاریشودرادرنظر

برایمثال،ممکناستعدمپرداختسوددردورهجاریبهمنظورافزایشبازدهیجاری،بهینهباشداما

نمیتواندعواملیراCAPMمدلتکدورهایهمانند.پیامدهایآنممکناستدردورهبعدیمنفیباشد

.کهباگذشتزماندستخوشتغییرمیشوند،مشخصنمایند
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محدودیتهای
CAPM

CAPMمحدودیتهایعملی

چندینمسئلهعملیرامطرحمیسازدکهدرزیربهآنهااشارهCAPMعالوهبرمحدودیتهاینظری،اجرای

:شدهاست

شاملتمامداراییهایمالیوغیرمالیاست،یعنیCAPMپرتفویحقیقیبازاربراساس:پرتفویبازار•

یهاییدرمانندسرمایهانسانیودارای)شاملبسیاریازداراییهاییمیشودکهقابلسرمایهگذارینیستند

قابلآزمایشنیستایناستکهپرتفوی CAPMریچاردرولاظهارداشت؛دلیلیکه(.اقتصادهایبسته

.حقیقیبازارقابلمشاهدهنیست

اخصهادرغیابپرتفویحقیقیبازار،مشارکتکنندگاندربازارمعموالًازش:شاخصیبرایپرتفویبازار•

رایگرانوکشورمربوطبهسرمایهگذارمختلفاستوباینشاخصهادرمیانتحلیل.استفادهمیکنند

.غیرمجازاست CAPMداراییهاییکسان،برآوردهایمختلفیازبازدهیدارندکهدر
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محدودیتهای
CAPM

.موردنیازاست(سال5تا3)برایبرآوردریسکبتابهبازدهیتاریخیبلندمدت:برآوردریسکبتا•

لی،بهطورک.موقعیتتاریخیشرکتممکناستموقعیتفعلیوآتیشرکترابهدرستینشانندهد

CAPMمینمایدیکمدلمبتنیبرپیشبینیاستکهمعموالًدادههایمبتنیبرنتایجواقعیاستفاده.

ال،بتایبرایمث.بهعالوه،استفادهازدورههایمختلفبرایبرآوردمنجربهبرآوردهایمختلفیازبتامیشود

ابازدههایمحاسبهشدهبرمبنایاطالعاتسهسالشبیهبهبتایپنجسالهنخواهدبودوبتایبرآوردشدهب

هایمختلفبنابراین،احتماالًبرآوردبازده.روزانهشبیهبهبتایبرآوردشدهازطریقبازدههایماهیانهنیست

.براییکداراییبهبرآوردریسکبتایاستفادهشدهدراینمدلبستگیدارد

•CAPMدرصورتیکه:یکپیشبینیکنندهغیرقابلاعتمادبرایبازدههااستCAPMیکمدل

جربیبرایبااینحال،پشتیبانیت.مناسبباشد،برآوردبازدههایداراییبایدبهبازدهواقعینزدیکباشد

CAPMبهعبارتدیگر،آزمونهای.کماستCAPMحاکیازآناستکهبازدههایداراییتنهاتوسط

یکمحدودیتCAPMقابلیتضعیفپیشبینیبازدهبااستفادهاز.ریسکسیستماتیکتعییننمیشوند

جدیبهحسابمیآیدزیرامدلهایبرآوردکنندهبازدهبرایتخمینبازدههایآتیمورداستفادهقرار

.میگیرند
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محدودیتهای
CAPM

و(بازار)نشانمیدهددرتشکیلپرتفویریسکیبهینهواحدCAPM:همگونیانتظاراتسرمایهگذار•

بدوناینفرض،تعدادزیادیپرتفوی.خطبازاراوراقبهادارواحد،انتظاراتسرمایهگذارانهمگناست

بهوضوح،سرمایهگذارانمیتواننداطالعات.ریسکیبهینهوخطوطبازاراوراقبهاداروجودخواهدداشت

.دیکسانیرابهصورتمنطقیپردازشنمایندوپرتفویهایریسکیبهینهمختلفیبهدستآورن
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CAPMتعمیم

ینا.،جایتعجبنیستکهمدلهایدیگربرایاصالحبرخیازاینمحدودیتهاپیشنهادشدهاندCAPMباتوجهبهمحدودیتهای

وبامدلهایمزبوررابهدودستهتقسیمکرده.مدلهایجدیدبدونمحدودیتنیستندکهدرزمانمناسببهآناشارهخواهدشد

.ذکرمثالیبههریکاشارهخواهیمکرد

تئوریکیمدلهای

بهتریننمونهیکمدل.میباشنداماتعدادعواملریسکراافزایشمیدهندCAPMمدلهاینظریبراساساصولیشبیهبه

ارتباطخطیبینبازدهموردانتظارCAPM،APTهمانند.نظری،تئوریقیمتگذاریآربیتراژاستکهتوسطاستفانرأسبیانشد

.وریسکرانشانمیدهد

𝐸 𝑅𝑝 = 𝑅𝐹 + 𝜆1𝛽𝑝,1 +⋯+ 𝜆𝑘𝛽𝑝,𝑘

که

𝐸 𝑅𝑝=بازدهموردانتظارپرتفویP

𝑅𝐹=نرخبدونریسک

𝜆1=برایعامل(بازدهموردانتظارمازادنرخبدونریسک)صرفریسکj

𝛽𝑝,𝑗=حساسیتپرتفوینسبتبهفاکتورj

K=ریسکتعدادعوامل
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CAPMتعمیم

همهعواملریسکمرتبطبادارایی)بهعواملبسیارزیادریسکاجازهمیدهدCAPM،APTبااینحال،برخالف

یگربهعالوه،بهغیرازنرخبازدهیبدونریسک،عواملریسکممکناستازیکداراییبهدارایید(.موردنظر

برایهرعاملشرایطبدونآربیتراژدربازارهایداراییبهمنظورتعیینعواملریسکوتخمینبتا.تغییرنمایند

.ریسکمورداستفادهقرارمیگیرد

برتراستامادرعملاستفادهنمیشودزیراهرCAPMازلحاظنظریمنعطفونسبتبهAPTاگرچهمدل

طرفییکازعواملریسکرامشخصننمودهوتعیینهریکازاینعواملریسکوتخمینبتابرایهریکاز

.ارجحاستAPTبهCAPMلذاازمنظرعملی،.وبرایهرداراییدرپرتفویکاربسیاردشواریاست
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CAPMتعمیم

مدلهایعملی

توضیحدهندهبازدهینباشد،چهعاملیخواهدبود؟مدلهایعملیبهدنبالCAPMاگربتایریسکدرمدل

ثالبرایهمانطورکهدربخشقبلاشارهشد،بهترینم.پاسخاینپرسشازطریقتحقیقاتگستردههستند

1997توسطفاماوفرنچومدلچهارعاملیکهدرسال1992ایننوعازمدلها،مدلسهعاملیکهدرسال

.توسطکارهارتارائهشد

بیانکردند،سهعامل(1992)براساستحلیلارتباطبینبازدههایتاریخیوتنوععواملمختلف،فاماوفرنچ

یبهارزشاینسهعاملشاملاندازه،ارزشدفتر.بازدهداراییرابیشترازریسکسیستماتیکتوضیحمیدهند

،مدلبهصورتزیر(1997)باافزایشعاملبازدههایسهامدرگذشتهتوسطکارهارت.بازاروبتایداراییاست

:شدنوشته
𝐸 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑀𝐾𝑇𝑀𝐾𝑇𝑡 + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑖,𝑈𝑀𝐷𝑈𝑀𝐷𝑡

𝐸 𝑅𝑖 یکماهه؛خزانهاوراقبازدهبهنسبتداراییبازدهمازاد=

MKT ؛بازارپرتفویبازدهمازاد= SMB ؛(اندازه)بزرگبازارارزشباسهاموکوچکبازارارزشباسهامبازدهتفاوت=

HML ؛(ارزشبرابردررشد)کمبازاربهدفتریارزشنسبتباسهاموزیادبازاربهدفتریارزشنسبتباسهامبازدهتفاوت=

UMD (شتاب)گذشتهسالهایبازندگانوبرندگانبازدهتفاوت=



CAPMتعمیم

.اردتفاوتزیادیباصفرنداردیعنیبازدهسهامبابازارارتباطندMKTارزیابیتاریخینشانمیدهدکهضریب

،(نندشرکتهایکوچکتربهترازشرکتهایبزرگعملمیک)عواملیکهبازدهسهامراتوضیحمیدهند،اندازه

گانبرند)وشتاب(شرکتهایارزشیبهترازشرکتهایرشدیعملمیکنند)نسبتارزشدفتریبهبازار

(.قبلیبهترازبازندگانقبلیعملمیکنند

پیشبینیمیکندوبرایتخمینبازدهسهامایاالتمتحدهCAPMمدلچهارعاملیبازدهداراییرابهتراز

االتمتحدهتأکیدبرسهامایاالتمتحدهبهایندلیلاستکهاینعواملبرایسهامای.مورداستفادهقرارمیگیرد

.برآوردشدهاندوبرایآنسهامدرچندسالگذشتهبهخوبیعملکردهاند

ثانیاً،.اوالً،هیچگونهبحثجدیاقتصادیبرایسهعاملریسکاضافیوجودندارد.دراینبارهسهنظروجوددارد

کهالزامیبرایاستفادهازمدلچهارعاملیبرایداراییهایدیگرکشورهاوجودنداردودرنهایتانتظارنداریم

.اینمدلدرآیندهنیزبهخوبیعملنماید
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CAPM و
فرایآن

CAPMدارایمحدودیتهاییاستامااینمحدودیتهادرمدلسازیبازدهداراییمؤثرنیستند.

لهایمد.بااینحال،یکمدلسادهاستکهبهمااجازهمیدهدتابازدهوعملکردداراییراارزیابینماییم

.میشونداماالزاماًدرجهانواقعیبهتروعملیترنیستندCAPMجدیدترجایگزین
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(1)44خالصه فصل 
اینفصل.دراینفصل،مدلقیمتگذاریداراییسرمایهایوموضوعاتمرتبطنظیرخطبازارسرمایهراباجزئیاتموردبحثوبررسیقراردادیم

شتراستفادهآغازشدوازپرتفویبازاربهعنواناستراتژیمدیریتمنفعلوپرتفویبازاراهرمیبرایکسببازدهموردانتظاربیCMLباتفسیر

یکانتظارپاداشسپس،ریسکسیستماتیکوغیرسیستماتیکموردبررسیقرارگرفتوبیانشدچرانبایددرازایریسکسیستمات.شد

و CAPMردهبهاینموضوعگست.داشت؟مبحثریسکسیستماتیکوغیرسیستماتیکبامعرفیبتاومدلهایبرآوردکنندهبازدههمراهبود

برایبودجهبندیسرمایهای،ارزیابیعملکردپرتفویوانتخابCAPMبخشآخرشاملکاربرد.ارتباطبینبتاوبازدهموردانتظارخالصهشد

:نکاتقابلتوجهاینفصلازاینقراراست.اوراقبهاداربود

.خطبازارسرمایهنوعخاصیازخطتخصیصسرمایهاستکهدرآنپرتفویکارا،پرتفویبازاراست•

جربهکسبیکپرتفویریسکیواحدممکننیستمگرسرمایهگذارانمجازبهداشتنباورهایهمگنباشندزیراچنینباورهاییمن•

.داراییهاییباقیمتهمگنمیگردد

.سرمایهگذارانمیتوانندپرتفویخودراازطریققرضگرفتنمبلغیوسرمایهگذاریآندربازاراهرمینمایند•
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(2)44خالصه فصل 
.ریسکسیستماتیکریسکیاستکهبرکلبازاریااقتصادتأثیرمیگذاردوقابلمتنوعسازینیست•

.ریسکغیرسیستماتیکداخلیاستومیتواندباترکیبداراییهاییباهمبستگیهایکممتنوعشود•

.میشودریسکبتایاسیستماتیکقیمتگذاریودرازایآنبازدهکسبمیشود،درحالیکهریسکغیرسیستماتیکقیمتگذارین•

درفرمولCAPMبازدهموردانتظاریکداراییبهریسکبتابستگیداردومیتواندبااستفادهاز•

E R1 = Rf + β1 E(Rm) − Rfمحاسبهگردد.

.استوبرایتمامیاوراقبهادارمورداستفادهقرارمیگیردچهکاراباشند،چهنباشندCAPMخطبازاراوراقبهاداردرواقعپیادهسازی•

.میتواندبرایتصمیماتبودجهبندیسرمایهایمورداستفادهقرارگیردCAPMبازدهموردانتظاربهدستآمدهاز•

.ارزیابیگردندوآلفایجنسن M2نظیرنسبتشارپ،نسبتترینور،CAPMهامیتوانندباچندینمعیارمبتنیبرپرتفوی•

•SMLمیتوانددرانتخاباوراقبهاداروساختپرتفویبهینهمورداستفادهقرارگیرد.

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com





بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری

مولفههایاصلییک
جمعآوریاطالعاتمشتری

برنامه 

ریزی

پرتفوی

ارمیروداهدافبرنامهریزیپرتفویمیتواندبهصورتیکبرنامهمبسوطپیشازتشکیلپرتفویتعریفشودکهانتظ

.استسندکتبیحاکمبراینفرآیندبیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری.سرمایهگذاریمشتریرابرآوردهسازد



بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری

IPS ایجبدوندرککاملشرایطوالزاماتمشتری،احتمالکسبنت.نقطهآغازفرآیندمدیریتپرتفویاست

ااستفادهازمیتواندبهعنواندستیابیمشتریبهاهدافمهمسرمایهگذاریب«موفقیت».موفقیتآمیزکاهشمییابد

اساساًبرنامهایبرایدستیابیبهIPS(.بهلحاظریسکپذیریودیگرنگرانیها)ابزارمناسبتعریفشود

.سرمایهگذاریموفقیتارائهمیدهد

IPSاملاستفادهازمبحثیافتنواقعیتمیتواندش.بامبحثیافتنواقعیتدررابطهبامشتریتوسعهپیدامیکند

تنواقعیتدرموردمشتریاننهادی،یاف.پرسشنامهطراحیشدهبرایبیانتحملریسکوشرایطویژهمشتریباشد

.وقانونیباشدبدهی،شناسایینیازهاینقدشوندگیوشرایطمالیاتی-ممکناستمستلزممطالعاتمدیریتیدارایی

IPSاستیکقالبرایجشاملاهدافسرمایهگذاریومحدودیتهایمشتری.میتوانداشکالمختلفیداشتهباشد

.کهبرایپرتفویمشتریمورداستفادهقرارمیگیرد
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بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاری

ازگاریاینالزاماتبایدبایکدیگرس.اهدافمشتریبهلحاظتحملریسکوالزاماتبازدهیمشخصمیباشند

نسبتاًباالییمشتریاحتماالًقادربهتشکیلپرتفویبابازدهموردانتظارنسبتاًزیادبدونسطح:داشتهباشند

.ریسکنیست

قرارمحدودیتهاعواملیراتحتپوششقرارمیدهندکههنگامتشکیلپرتفویبرایمشتریبایدموردتوجه

یازهایطبقاتمحدودیتمعموالًشاملالزاماتنقدشوندگی،افقزمانی،الزاماتقانونی،شرایطمالیاتون.گیرند

وسطت)یاخارجیباشند(توسطمشتریتعیینشوند)اینمحدودیتهاممکناستداخلی.منحصربهفرداست

.درادامهبهاینمواردباجزئیاتپرداختهمیشود(.قانونتعیینشود

بازارهایاتحادیهاروپادربخشنامهابزارهایمالیشرکتهاراملزممینمایدتامشتریانرا.قراردادهاست

.طبقهبندینمایند؛مانندمشتریانحرفهایومشتریانمبتدی
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مولفههایاصلییک

:هاشاملبخشهایزیرمیباشندIPSبسیاریاز.وجودنداردIPSقالباستانداردیبرای

.دراینبخشمشتریتوصیفمیشود:مقدمه•

.بیانمیشودIPSدراینبخشهدف:بیانهدف•

اییهایدراینبخشوظایفومسئولیتهایمشتری،متولیدار:بیانوظایفومسئولیتها•

.مشتریومدیرانسرمایهگذاریبیانمیشود

.فعلیوروندواکنشبهاحتماالتمختلفبیانمیشودIPSدراینبخشنحوه:روندها•

.دراینبخشاهدافمشتریازسرمایهگذاریتوضیحدادهمیشود:اهدافسرمایهگذاری•

هدراینبخشعواملمحدودکنندهدردستیابیمشتریب:محدودیتهایسرمایهگذاری•

.اهدافویبیانمیشود
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مولفههایاصلییک

ل،برایمثا)دراینبخشاطالعاتیدربارهنحوهاجرایسیاستها:سرمایهگذاریراهنمای•

ومجازبودنیانبودنانواعخاصداراییهاجهت(اجازهاستفادهازاهرمومشتقهها

.سرمایهگذاریبیانمیشود

اینبخششاملدستورالعملیدرخصوصکسببازخوردازنتایج:ارزیابیومرور•

.سرمایهگذاریاست

اریازبسی.سیاستمتعادلسازیمجدد(تخصیصداراییاستراتژیک،ب(الف:پیوستها•

تسرمایهگذارانیکتخصیصداراییاستراتژیکرامشخصمینمایندکهدرآنسیاس

دافوپرتفویدرخصوصنحوهتخصیصطبقاتمختلفداراییبهپرتفویباتوجهبهاه

.دمیشوسیاستهایسرمایهگذارومتعادلسازیمجدداوزانهرداراییدرپرتفویتعیین
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ریسکموردهدف

1

مولفههایاصلییک

افقزمانی

نگرانیهایمالیاتی

قوانینومقررات

نقدشوندگی

وضعیتمنحصربهفرد

بازدهیموردهدف



ریسکموردهدف

1
باست،مهمدرزمانتشکیلپرتفویبرایمشتری،حصولاطمینانازاینکهریسکپرتفویبرایمشتریمناس

.بایدبهوضوحمیزانتحملریسکمشتریرابیاننمایدIPS.است

هدافا.اهدافریسکازمشخصههایریسکپرتفویاستکهمیزانتحملریسکمشتریرامنعکسمیسازد

.کمیریسکمیتوانندقطعییانسبیویاترکیبیازهردوباشند

هیکیاچندبرخیازمشتریانممکناستبهبیاننسبیریسکموردهدفبپردازندیعنیریسکرانسبتب

FTSE100برایمثال،شاخصبازارمانند.معیارریسکبهعنواناستانداردهایمناسبریسکبیانمیکنند

500شاخصاساندپی.میتواندبهعنوانشاخصسرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبزرگانگلستانباشد

یمیتواندبهعنوانمعیاریبرایسهامشرکتهایبزرگدرایاالتمتحدهیاسرمایهگذاریبانقدشوندگ

هگیریراهانداز.معیارمیتواندنرخسودینظیرالیبوریانرخبهرهاوراقخزانهباشد.مورداستفادهقرارگیرد

.ریسکمرتبطبامعیار،ریسکردیابییاخطااست
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ریسکموردهدف

1 رنامهبرایمثال،یکب.برایمشتریاننهادی،معیارممکناستبهبرخیازانواعبدهیموسسهمتصلباشد

دحداقلبازنشستگیبایدبتواندپرداختهایدورانبازنشستگیرادرسررسیدانجامدهدوهدفریسکبای

هبرایبازدهیموردهدفمرتبطممکناستبیشترازنرختنزیلیباشدک)کردناحتمالعدمپرداختباشد

(.محاسبهارزشفعلیبدهیهاطیافقزمانیچندسالهاستفادهشدهاست

ارگیرد،مورداستفادهقر(مجموعهایازطبقاتمختلفداراییبلندمدتموزون)زمانیکهیکسیاستپرتفوی

ایازهدفریسکممکناستبهصورتکسببازدهیبافاصلهمشخصینسبتبهبازدهیمعیارهرطبقه

،بابرایمثال.اینهدفهمچنان،بایدبهعنوانبیانیهاحتمالتقسیرشود(.X±بازدهیمعیار)داراییبیانشود

.درصدازبازدهیمعیاردردورهزمانیمذکورباشدXدرصد،بازدهیپرتفویباید95احتمال
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بازدهیموردهدف

بازدهیموردهدفمشتریمیتواندبهروشهایمختلفیبیانشود،همانندریسکموردهدف،بازدهیمورد

.هدفممکناستقطعییانسبیباشند

اینمیزان.درصدبازدهبهدستآوردXبهعنوانمثالیازهدفقطعی،مشتریممکناستبخواهدبهعنوانمثال

.باشد(تعدیلشدهبرحسبتورم)میتواندنرخاسمییاواقعی

ارسهامنظیرمعیارمیتواندشاخصباز.هدفبازدهمیتواندنسبینیزبیانشود،برایمثال،نسبتبهبازدهمعیار

تفادهالیبورممکناستزمانیکهاس.یانرخنقدیسودنظیرالیبورباشد100یاافتیاسای500اساندپی

ابلمالحظهایبرایمثال،بانکیکههزینهتأمینمالیق.شودکهسرمایهگذاربدهیمرتبطباایننرخداشتهباشد

،بهمیزانهدفبازدهنسبیممکناستبهصورتتمایلبرایعملکردبهترازشاخصمعیار.مرتبطباالیبوردارد

.یکدرصددرسالبیانشود

نایهمچنینبایدتوجهداشتکهمب.درهرمورد،بازدهموردانتظارمیتواندقبلیاپسازکارمزدهابیانشود

لیاپسبازدهیمیتواندقب.کارمزدهایمورداستفادهبایدشفافبودهوتوسطهرمدیرومشتریقابلدرکباشد

سازبراییکسرمایهگذارمشمولمالیات،اساسبیانوتحلیلبازدهیپ.ازپرداختمالیاتنیزبیانشود

.پرداختمالیاتاست
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بازدهیموردهدف

امقداریکهکهبرابراستب)بازدهیهدفمیتواندبازدهموردنیازنظیرسطحمشخصیازدرآمدبازنشستگیباشد

(.سرمایهگذارنیازداردتابرایدستیابیبهاهدافخاصآتیبهدستآورد

ریومدیرهمچنینبایدتوجهداشتکهمشت.مدیریامشاوربایداطمینانیابدکهبازدهیهدفواقعگرایانهاست

عدیلشدهت)یاواقعی(کهبرایارزیابیاهدافمناسبتراست)توافقداشتهباشندکهبازدهیهدفبهصورتاسمی

بازده)تریاینموضوعبایدباریسکموردهدفمش.تعیینگردد(باتورمکهمعموالًباهدفبیشترمرتبطاست

علیوهمچنینبامحیطبازارواقتصادف(موردانتظارزیادبدونسطوحباالیریسکامکانپذیرنمیباشند

درصد10درصدیممکناستدرزمانیکهتورمبرابربا15برایمثال،بازدههایاسمی.سازگاریداشتهباشد

.درصدباشداحتمالآنکماست3استامکانپذیرباشدامازمانیکهتورم

محیطزمانیکهیکمشتریانتظارغیرواقعیازبازدهیدارد،مدیریامشاورمیبایستیتوضیحاتیدرخصوص

.بازارفعلیوآنچهباتوجهبهتحملریسکمشتری،دستیافتنیاست،ارائهدهند
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نقدشوندگی

IPSهگذارمثالهاییازسرمای.بایدبیاننمایدکهچهنیازهاییمنجربهبرداشتوجهنقدازپرتفویمیشود

ینهونیازهایبرایمؤسساتنیز،قوانینهز.واقعیکهبایدبرایپوششهزینههایپزشکییاشهریههزینهنماید

وقهایمربوطبهصندوقهایموقوفه،وجودمطالباتناشیازداراییوبیمهسوانح،یاپرداختهایسودبهصند

.بازنشستگیوشرکتهابیمهعمراست

این.هدزمانیکهمشتریچنیننیازهاییدارد،مدیربایدبخشیازپرتفویرابرایپوششبدهیاختصاصد

وریسککم(دکهبهراحتیتبدیلبهپولنقدمیشون)بخشازپرتفویبایددرداراییهاییبانقدشوندگیباال

کهزمانبرایمثال،اوراققرضهای)سرمایهگذاریشودتازمانیکهنقدینگیموردنیازاست،منابعموجودباشد

برای.بنابراین،ارزشآنهابااطمینانمعقولیشناختهشدهاست(وقوعمخارجتحصیلیسررسیدمیشوند

نشانمیدهد(2رجوعشودبهشکل)هایبیمهایشرکتبیمهفینیشسمپومثال،تخصیصداراییبهپرتفوی

.دکوتاهیدارندبخشزیادیبهسرمایهگذاریهاییبادرآمدثابتتخصیصیافتهکهنقدشوندگیباالویاسررسی

شرکتراقادرمیسازدتاپرداختهایسنگینو(درموردداراییوبیمهسوانح)اینسرمایهگذاریها

هبیشترهمچنینبیمهعمر،پرداختمنافععمر،اندازهوزمانبندیک.غیرقابلپیشبینیبالقوهپرداختشود

.قابلپیشبینیاستومیتواندباسررسیدپرتفویبادرآمدثابتهماهنگشود
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افقزمانی

IPSاشدیاافقزمانیممکناستدورهقبلازنقدشدنداراییهایپرتفویب.بایدافقزمانیسرمایهگذاررابیاننماید

سالهکهامیدواراست50برایمثال،افقزمانیبرنامهبازنشستگییکسرمایهگذار.دورهایکهشرایطمشتریتغییرنماید

سالگینقدنشوداماساختارآن60ممکناستاینپرتفویدرسن.سالاست10سالگیبازنشستهشود،60درسن

.برایمثال،زمانیکهسرمایهگذارشروعبهبرداشتازدرآمدصندوقمیکند.تغییرمییابد

یاباسرمایهگذاریهایریسکی.افقزمانیسرمایهگذاربرذاتسرمایهگذاریمورداستفادهدرپرتفویتأثیرمیگذارد

افیبراینقدشوندگیکمممکناستبراییکسرمایهگذارباافقزمانیکوتاهمناسبنباشدزیراسرمایهگذارزمانک

نیچنینسرمایهگذاریهاییممکناستبرایسرمایهگذاریباافقزمانیطوال.جبرانزیانهااحتمالیرانخواهدداشت

.خصوصاًدرصورتیکهانتظارداشتهباشدسرمایهگذاریهایریسکی،بازدهیبیشتریدارند،مناسباست
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نگرانیهایمالیاتی

بهبازدهیبرخیسرمایهگذارانمشمولپرداختمالیاتنسبت.وضعیتمالیاتبینسرمایهگذارانمختلفمتفاوتاست

نرخ.برایمثال،دربسیاریازکشورها،بازدهیصندوقهایبازنشستگیمعافازمالیاتاست.سرمایهگذاریمیشوند

افزایشقیمت)نسبتبهآنچهبهنرخمالیاتبرسودسرمایه(سودسهاموپرداختهایبهره)مالیاتبردرآمد

هعموماً،زمانوجودمشتقهها،درآمدبیشترازسودسرمای.استبرایبرخیسرمایهگذارانمتفاوتمیباشد(دارایی

عالوه،به.نرخمالیاتمربوطبهسودسرمایهممکناستکمترویاتماماًمعافازمالیاتباشد.مشمولمالیاتمیشود

وانبنابراین،درچنینمواردی،میت.درآمددرزمانکسب،وسودسرمایهدرصورتشناساییمشمولمالیاتمیگردد

.تنهاازمزیتارزشزمانیپولناشیازتعویقمالیاتسودسرمایهنسبتبهدرآمدبهرهمیبرد

الیاتممکنبرایمثال،سرمایهگذارمشمولم.دربسیاریازموارد،پرتفویبایدوضعیتمالیاتیمشتریرامنعکسنماید

ایهگذاردرپرتفوییکسرم.استتمایلبهنگهداریپرتفویداشتهباشدکهدرآمدکموسودسرمایهایباالییدارد

مشمولمالیاتدرایاالتمتحده،اوراققرضهشهرداریقرارخواهدگرفتزیرادرآمدناشیازآن،برخالفاوراققرضه

ازدهیسرمایهگذارانمعافازمالیاتنظیرصندوقبازنشستگی،بهنوعب.شرکتییااوراقخزانهمعافازمالیاتاست

.نسبتاًبیتفاوتهستند
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قوانینومقررات
IPSبایدهرگونهمحدودیتقانونیکهتشکیلپرتفویرامحدودمیسازد،بیاننماید.

یهادردربرخیکشورها،سرمایهگذاراننهادیازقبیلصندوقهایبازنشستگیبامحدودیتهاییدرخصوصترکیبدارای

بتسرمایهگذاریبرایمثال،ممکناستبراینسبتسهامیاداراییهایریسکیدیگردرپرتفوییانس.پرتفویروبرومیباشند

هایاالتمتحدههیچمحدودیتیبرایتخصیصداراییدرپرتفویمربوطب.خارجیدرپرتفویمحدودیتهاییاعمالشود

3لصندوقهایبازنشستگیاعمالنمیکندامادربرخیکشورهامحدودیتهاییاعمالخواهدشدکهنمونههاییازآندرشک

داوراقصندوقهایبازنشستگینیزاغلببامحدودیتهاییدرتخصیصداراییهایمختلفازجملهخری.نشاندادهشدهاست

.نامدارند"محدودیتهایسرمایهگذاریشخصی"بهادارمنتشرشدهتوسطحامیمواجهشوندکه
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وضعیتمنحصربهفرد

مشتری.هدبایددیگرجوانبوضعیتمشتریکهاحتماالًتأثیراساسیبرترکیبپرتفویدارندراپوششدIPSاینبخشاز

.ایدممکناستالزاماتمذهبییاارزشهایاخالقیخاصیداشتهباشدکهمیتواندانتخابهایسرمایهگذاریویرامحدودنم

بکندبرایمثال،یکسرمایهگذارمسلمانازسرمایهگذاریدرابزارهایمالیوکسبوکارهایینظیرقمارواوراققرضهاجتنا

زیراشریعتویقمارووامدادنباسودمعینراممنوعنمودهاستیایکسرمایهگذارمسیحیممکناستاز

.سرمایهگذاریهاییکهخالفباورهایویاست،اجتنابنماید
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جمعآوریاطالعاتمشتری

سرمایهگذاریهمانگونهکهاشارهشد،شناختمشتریانبرایمدیرانپرتفویومشاوران

برایمثال،عملیاتصنعتاوراقبهادارهلندمستلزمواسطههایمالیبرای.حائزاهمیتاست

اینمسئلهنهتنهادرزمانارائهخدماتکاملمدیریتثروتیادر.کردنحقایقمناسباستپیدا

کهدرآن)موردنیازاستبلکهدراشکالضعیفترواسطهگریمالینظیرارتباطاتمشاورهای IPSبخش

یا(ندسرمایهگذارانتصمیماتسرمایهگذاریراپسازمشاورهبامشاورسرمایهگذارییاکارگزاربورسمیگیر

.موردنیازاست(کهدرآنمشتریتصمیماتسرمایهگذاریرابهصورتمستقلمیگیرد)ارتباطاتاجرایی

آوریاینمسئلهباجمع.هراقدامیبراییافتنواقعیتدرخصوصمشتریبایددرآغازارتباطمشتریرخدهد

.اطالعاتدرموردموقعیتمشتریومذاکرهدربارهاهدافوالزاماتویرخمیدهد
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جمعآوریاطالعاتمشتری

:ریسکموردهدف

.پرتفویممکناستبرایتأمینالزاماتوبازدهموردانتشار،ریسکنسبتاًزیادیمتحملشود•

سالهوداراییهاودرآمدقابلتوجه،تواناییمشتریبرایقبولریسکبیشازحد20افقزمانیبا•

.مشترییکسرمایهگذارمطلعباتمایلمتوسطروبهباالبرایقبولریسکاست.استمتوسط•

.،تحملریسکمشتریبیشترازحدمتوسطوریسکموردهدفپرتفویدرسطحباالاستبنابراین•

یسکمشتریاگرچهتحملر.پرتفویبایدباتوجهبهطبقاتمختلفداراییوتمرکزبرموقعیتدراینطبقاتبهخوبیمتنوعسازیشود•

.ایدبیشازحدمتوسطاستاماداراییهایموردسرمایهگذاریویبایدمتنوعسازیشودتابتواندریسکزیانفاجعهبارراکنترلنم

:بازدهیموردهدف

.درصد،اسمیوخالصاستتااهدافدرآمدیدردورانبازنشستگیمشتریراتحققبخشد6/2بازدهیبلندمدتموردانتظارپرتفویساالنه
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جمعآوریاطالعاتمشتری

:محدودیتها

پرتفویشاملداراییهایصندوقبازنشستگیاستونیازیبهنقدشوندگیدر:نقدشوندگی•

.یامیانمدتنداردکوتاهمدت•

سالآیندهبازنشستهشود20مشتریتمایلدارد.سالاست20افقزمانیپرتفوی:افقزمانی•

.بهبرداشتازدرآمدناشیازپرتفوینمایدشروع•

هیوبازد(کاهندهمالیات)براساسقوانینفرانسه،سهمصندوقازدرآمدقبلازمالیاتپرداختمیشود:وضعیتمالیات•

.بنابراین،مشترینسبتبهدرآمدوسودسرمایهایبیتفاوتاست.صندوقمعافازمالیاتاست

.مدیریتپرتفویبایدمطابقباقوانینصندوقبازنشستگیفرانسهباشد:قوانینومقررات•

بطدرمشترییکیازمدیراناجراییدرصنعتنفتاستلذاوزنمرتبطباسهامنفتیومحصوالتمرت:نیازهایناسازگار•

.پرتفویبایدبهحداقلبرسد
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:تشکیلپرتفوی

خستتشکیلتخصیصداراییاستراتژیکدرگامهاین.تکمیلشد،مدیرسرمایهگذاریمیتواندیکپرتفویمناسبتشکیلدهد IPSکهزمانی
ملمجموعهایازهرطبقهداراییشا.تخصیصداراییاستراتژیکبهصورتدرصدتخصیصبهطبقاتمختلفداراییبیانمیشود.پرتفویاست

ایهگذاریتخصیصداراییاستراتژیک،مجموعهایازطبقاتداراییمجازبرایسرم.بازدهمشابهمیباشند-داراییهاباویژگیهاورابطهریسک
.استکهباتوجهبهمحدودیتهایمشتری،ویرابهاهدافبلندمدتشمیرساندIPSارائهشدهدر

یستماتیکاصلاولایناستکهریسکس.تمرکزبرتخصیصداراییاستراتژیک،نتیجهتعدادزیادیاصولسرمایهگذاریحائزاهمیتاست
سکمرتبطباچرخهبرایمثال،ری)ریسکسیستماتیک،بهسیستماقتصادی.پرتفویبرایبیشترتغییراتدرارزشدربلندمدتمحاسبهشود

داریورقهاینریسکباریسکهایویژههرورقهبهادارکهممکناستبانگه.مربوطاستکهنمیتواندبامتنوعسازیحذفگردد(کسبوکار
ملعوا(برایمثال،مطالباتبلندمدت)اصلدومایناستکهبازدهیگروهیازداراییهایمشابه.بهاداردیگریجبرانشود،متفاوتاست

ن،تخصیصبنابرای.منعکسمیسازد(برایمثال،مطالبات،تغییراتغیرمنتظرهدرنرختورم)سیستماتیکخاصیراکهباآنمواجههستند،
داراییقرارداراییاستراتژیکابزاریاستکهسرمایهگذاررابهاندازهنسبتهایمشخصیدرمعرضریسکهایسیستماتیکطبقاتمختلف

.میدهدکهباریسکوبازدهموردهدفویهماهنگیداشتهباشد
ورتاینکهچگونهتخصیصداراییاستراتژیکرابهص.وانتظاراتبازارسرمایهاستIPSفرآیندتنظیمیکتخصیصداراییاستراتژیکمبتنیبر

رارخواهدهایواقعیسهاماستفادهنماییمدربخشبعدموردبررسیقعملیاتیباسیاستمتعادلسازیمجددایجادنماییموازآندرپرتفوی
.برخیازرویکردهایانتخابجایگزینوتکنیکهایتشکیلپرتفویراتوضیحمیدهد3.4بخش.گرفت
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انتظاراتبازار
سرمایه

تخصیص
دارایی

استراتژیک

مراحلپیش
روییک

پرتفویواقعی

اصولتکمیلی
سازماندهی

پرتفوی



انتظاراتبازار
سرمایه

فنمودهانتظاراتبازارسرمایه،انتظاراتسرمایهگذاردرخصوصریسکوجوانببازدهیطبقاتمختلفداراییاستکهسرمایهگذارتعری

بهاهدافنتیجهارتباطبااهدافسرمایهگذاریمشتری،تخصیصداراییاستراتژیکاستکهانتظارمیرودبهمشتریاجازهرسیدن.است

(.حداقلتحتشرایطنرمالبازارسرمایه)سرمایهگذاریاشرابدهد

نطبقاتبهطورسنتی،انتظاراتبازارسرمایهبهصورتبازدهیموردانتظارازطبقاتمختلفدارایی،انحرافمعیاربازدهیوهمبستگیبی

طباآنبهطوررسمی،بازدهموردانتظاریکطبقهازداراییشاملنرخبدونریسکویکیاچندصرفریسکمرتب.داراییبیانمیشود

دلهایبازدهیموردانتظاردرعملبهروشهایمتنوعیازجملهاستفادهازبرآوردهایتاریخی،ارزیابیاقتصادیوانواعمختلفم.داراییاست

.انحرافمعیاروبرآوردهمبستگیمعموالًبراساسدادههایتاریخیمیباشند.ارزشگذاریمحاسبهمیگردد

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com



تخصیص
دارایی

استراتژیک

اصلیسرمایهگذارانبهطورسنتی،پولنقد،سهام،اوراققرضهوامالکومستغالترابهعنوانطبقات

درسالهایاخیر،اینفهرستباشرکتهایسهامیخاص،صندوقهای.داراییشناساییمیکنند

طبقاتبهعالوه،داراییهاییهمانندهنروحقوقمعنویمالکیتممکناستبهعنوان.پوششریسکوکاالگستردهشدهاستسرمایهگذاری

نظرردداراییبرایسرمایهگذارانیکهخودرابرایاستفادهازروشهایخالقانهترآمادهکردهاندوبرخیکهعدمنقدشوندگیرامیپذیرند،

«زینسرمایهگذاریهایجایگ»ترکیبداراییهایجدید،صندوقهایسرمایهگذاریپوششریسکوسهامخصوصیبهعنوان.گرفتهمیشود

.موردقبولواقعشدهاست

.یتصمیممیگیردتخصیصداراییاستراتژیکیکهتوسططبقاتمختلفداراییساختهشده،درخصوصچگونگیتعیینمهمترینطبقاتدارای

برای.رلنمایدتعریفطبقاتدارایی،تعیینمیکندکهسرمایهگذارتاچهحدیویژگیهایریسکوبازدهپرتفویسرمایهگذارینهاییراکنت

سرمایهگذاریمثال،تفکیکاوراققرضهبهاوراققرضهشرکتیودولتیوتفکیکاوراققرضهشرکتیبهاوراققابلسرمایهگذاریوغیرقابل

سکـوتفکیکاوراققرضهدولتیبهاوراققرضهدولتیداخلیوخارجی،چهارگروهاوراققرضهبهوجودمیآوردکهانتظاراتری(بازدهزیاد)

.رآوردشودمیتواندب(بدهی،بابدهی-درحوزهمدیریتدارایی)بازدهبرایهریکمیتواندبیانشودوهمبستگیآنهاباطبقاتدیگردارایی



تخصیص
دارایی

استراتژیک بازدهایناوراققرضهرادرتخصیصدارایی-تخصیصدهندهداراییکهمیخواهدمشخصاتریسک

بهصورت.بهطوردقیقدرنظربگیرد،بایدآنهارابهصورتطبقاتداراییمجزادرنظربگیرداستراتژیک

مشابه،درسهام،برخیسرمایهگذارانبینبازارنوظهوروبازارتوسعهیافته،سهامداخلیوخارجییا

لزامیبوده،دربرخیمحیطهایقانونیبرایسرمایهگذارانحقوقی،تعریفطبقاتداراییا.شرکتهایکوچکوبزرگتفاوتقائلمیشوندسهام

.نمایندرادرطبقاتداراییخاصیبیان(واستفادهازمدیریتریسک)بازده-لذاتخصیصدهندگانداراییمجبورمیشوند،انتظاراتریسک

تخصیصداراییاستراتژیکاهداف

اینصندوقیکبرنامهسودآوربرایکارمنداندولتیدرهلندرااداره.میلیونعضواست2.6ایبیپییکصندوقبازنشستگیمتشکلاز

میلیارد173ایبیپیبا(.طیزمانمتناسببانرختورمافزایشمییابد)است«واقعی»مینمایدوهدفآنپرداختهزینههایبازنشستگی

اینصندوقتصمیمداردتاتخصیص.بودهاست2008یوروتحتمدیریتیکیازبزرگترینصندوقهایبازنشستگیدرجهاندرپایانسال

متمایزطبقاتداراییمورداستفادهتوسطایبیپی.داراییدرقالبیکبرنامهسرمایهگذاریکههرسهسالیکبارمرورمیشود،انجامدهد

.نشانمیدهد2009تا2007،تخصیصداراییاستراتژیکایبیپیبرایسالهای5میباشندشکل

Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



تخصیص
دارایی

استراتژیک

ABPـتخصیصداراییاستراتژیکبرای5شکل

%Real assets

27Equities, developed countries

5Equities, emerging markets

2Convertible bonds

5Private Equity

5Hedge Funds

3Commodities

9Real estate

2Infrastructure

2Innovation

60%Total real assets

Fixed income securities

7%Inflation-linked bonds

10Government bonds

23Corporate bonds

40%Total fixed income securities

100%TotalPrepared by & belong to  msayrani@gmail.com
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تخصیص
دارایی

استراتژیک

ـروندتخصیصداراییاستراتژی6شکل

رکلی،چگونهانتظاراتبازارسرمایهبااهدافسرمایهگذاریومحدودیتهادرنهایتتبدیلبهتخصیصداراییاستراتژیکمیشوند؟بهطو

ازبین.ندسرمایهگذارانازیکمحدودهتخصیصداراییبابازدههایمشابهاستفادهمینمایندوآنهاییکهریسککمتریدارندرابرمیگزین

کواهدافبهطوررسمی،اهدافریس.تخصیصهاباسطوحمشابهیازریسک،سرمایهگذارانآنهاییکهبیشترینبازدهرادارندترجیحمیدهند

.یابدکمتر،افزایشمیبازدهسرمایهگذارمیتوانندبهصورتتابعمطلوبیتتوصیفشوندکهدرآنمطلوبیتبابازدهیموردانتظاربیشتروریسک

انتظاربیتمورداینفرضیهکهمطلوبیتموردانتظارباافزایشبازدهیموردانتظار،افزایشیاستوکاهشدرواریانسبازدهمیتواندمعادلهمطلو

:رابهشرحذیلارائهنماید
(1)𝑈𝑝 = 𝐸 𝑅𝑝 − 𝜆𝜎𝑝

2
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تخصیص
دارایی

استراتژیک
که

𝑈𝑝=مطلوبیتموردانتظارسرمایهگذارازپرتفوی

𝐸 𝑅𝑝=بازدهموردانتظارپرتفوی

𝜎𝑝=انحرافمعیاربازدهیپرتفوی

𝜆=معیارریسکگریزیسرمایهگذار

ظاربیشترمطلوبیترابرایمثال،درشرایطیکسان،بازدهموردانت)اینتابعمطلوبیتارتباطمثبتیبینمطلوبیتوبازدهموردانتظارپرتفوی

هرچه.دهدوارتباطمنفیبینمطلوبیتونوسانبازدهپرتفویکهتوسطواریانسبازدهپرتفویبهدستآمدهرانشانمی(افزایشمیدهد

.هرانشانمیدهدمشخصاستکههرپرتفوییکتخصیصداراییویژ.ارتباطمنفیقویترباشد،ریسکگریزیسرمایهگذاربیشترخواهدبود

.تخصیصداراییکهمطلوبیتموردانتظارزیادیرافراهممیسازدباتوجهبهریسکگریزیسرمایهگذار،بهینهاست

نی،خطی،ترکیباتریسکوبازدهموردانتظاررابهیکدیگروصلمیکندوسطحمطلوبیتراتحتعنوانمنحUpبرایمقادیرمختلف

.بازدهرویآنمنحنیبهدستمیآورد-سرمایهگذارمطلوبیتیکسانیازتمامیترکیباتریسک.بیتفاوتینشانمیدهد
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تخصیص
دارایی

استراتژیک
انتظاراتبازارسرمایه،بازدهیموردانتظارطبقهداراییمشخصشده،انحرافمعیاربازدهیو

.مرزکارایپرتفویتبدیلمیشودبههمبستگیها

:بازدهموردانتظارپرتفویباطبقاتمختلفداراییبااستفادهازمعادلهزیربهدستمیآید

(2)
𝐸 𝑅𝑝 =

𝑖=1

𝑛

𝐸(𝑅𝑖)

:درپرتفویاستوریسکآنبااستفادهازمعادلهزیربهدستمیآیدiوزنطبقهداراییWiکه

(3)

σp = 
i=1

n


j=1

n

wp,iwp,jCov(Ri, Rj)
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تخصیص
دارایی

استراتژیک بااستفادهازضربهمبستگیبیندوطبقهداراییوjوiکواریانسبینبازدههادرطبقاتدارایی

:معیاربازدهیآنهابهدستمیآیدانحراف

که

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑗)=کواریانسبینبازدهیطبقاتداراییiوj

𝜌𝑖,𝑗=همبستگیبینبازدهیطبقاتداراییiوj

.پرتفویهایحاصلمیتوانندبهصورتمجموعهایازنقاطبرروینموداریکهمعرفبازدهموردانتظاروریسکاست،نشاندادهشود

یدارندنسبتبهازآنجاییکهریسکپرتفویتابعیمثبتازریسکوهمبستگیاست،پرتفویباداراییهایریسکیکههمبستگیپایین

ظاریکسانوسطحهایمختلفبابازدهیموردانتبنابراینتشکیلپرتفوی.پرتفویباداراییهایمشابهوهمبستگیزیاد،ریسککمتریدارد

باالتراز)ازدخطیکهاینپرتفویهارابهکمترینحدریسکبرایهرسطحازبازدهموردانتظارمتصلمیس.مختلفریسکامکانپذیراست

.یکمرزکارااست(پرتفویحداقلواریانس

(4)Cov(Ri, Rj) = ρi,jσiσj
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تخصیص
دارایی

استراتژیک
،بهوضوحهمانطورکهداراییهاییباهمبستگیکمتربابازدهیموردانتظارکافیبهترکیباضافهمیشود

بهصورت.مرزکارابهسمتباالحرکتخواهدکردزیرااینداراییهاریسکپرتفویراکاهشمیدهد

،زمانیکهبازدهیموردانتظارطبقاتداراییافزایشمییابد،درصورتعدمتغییرنوسانومشابه

مفروض،مرزکارابهسمتباالحرکتمیکندزیراهرپرتفویقادربهایجادبازدهیبیشترهمبستگیهای

.همانسطحازریسکاستبرای

،منحنیهایتیرهکهمحدبهستندمرزهای7درشکل.مرزکاراومحدودهمنحنیهایبیتفاوتیمیتوانددرفضایریسکـبازدهرسمشود

نقطهای.دمنحنیهاییکهرنگروشنتردارندمنحنیهایبیتفاوتیهستن.کارایمرتبطبابازدهیهایموردانتظارمختلفرانشانمیدهند

شترییاسرمایهگذارراتخصیصداراییبهینهبرایم(نقطهمماس)کهمرزکارابامنحنیبیتفاوتیبابیشترینسطحمطلوبیتتالقیمییابند

فردرسطوحباالترمطلوبیتنظیرآنهاییکهبامنحنیبیتفاوتیص.مماساست1بامنحنیبیتفاوتی1،مرزکارای7درشکل.نشانمیدهد

رمایهتغییرمیکند،بدیهیاست؛زمانیکهانتظاراتبازارس.ارتباطهستند،نمیتوانندبهداراییهاییکهپایینترازمرزکاراهستند،دستیابند

نشاندادهمیشودکهانتظاراتمختلفبازارسرمایهرابایکدیگر2درنمودار،اینحرکتبامرزکارای.اینتغییر،مرزکاراراجابجامینماید

.مماساستکهباپایینترینسطحمطلوبیتموردانتظاردرارتباطاست2اینمرزکارایجدیدبامنحنیبیتفاوتی.ترکیبمیکند
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تخصیص
دارایی

استراتژیک

ـمرزکارایتخصیصداراییاستراتژیک7شکل

بااینحال،اینرونددقیقی.اینچهارچوبنشانمیدهد؛چگونهاهدافسرمایهگذاروانتظاراتبازارسرمایهبایدبهصورتتئوریکیمنطبقشوند

اوالً،.نیستتابهصورتعملیدنبالشود IPS لزوماًنبایداهدافومحدودیتهایسرمایهگذاررابهتابعمطلوبیتتبدیلنمایدبلکهبایدحدود

ثانیاً،اینمدلتک.سطوحریسکوبازدهموردانتظارراباتعدادزیادیمحدودیتهایاضافیکهدراینمدلقابلدستیابینیست،ترکیبکند

دورهایاستدرحالیکهدرعمل،محدودیتهایبهدستآمدهاز IPS مشکالتچند.استفادهازمدلهایچنددورهایرامناسبترمینمایند

.دورهایبااستفادهازشبیهسازیبهطورمؤثرتریبیانمیشوند

.تعدیلشودازآنجاییکهنقطهتماسمعرفتخصیصداراییاستراتژیکاست،لذاتخصیصداراییباید

هایبهطورمشابه،اگراهدافسرمایهگذارییامحدودیتهانیزتغییرنمایند،شکلومحلمنحنی

.اتغییرمیدهداینتغییرباردیگرنقطهتماسومتعاقباًتخصیصداراییر.بیتفاوتیتغییرخواهدداد
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تخصیص
دارایی

استراتژیک

درصدسهامبازار20درصدسهاماروپا،28اینپرتفویشامل.نشانمیدهدکهپرتفویرویمرزکاراایندوهدفراتحققمیبخشد9شکل

اینترکیبهمانیاستکه.درصدراارائهمیدهد12درصدوانحرافمعیار6درصداوراققرضهدولتیاستکهبازدهموردانتظار52نوظهورو

.مشاوربهگاتچاکبهعنوانتخصیصداراییاستراتژیکپیشنهادداد

ـمرزکارا9شکل
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مراحلپیش
روییک

پرتفویواقعی مرحلهایناولین.تخصیصداراییاستراتژیکبهخودیخودپرتفویسرمایهگذاریواقعیرابیاننمیکند

بودجهبندیبرایمدیرانکمیپرتفوی،گامبعدیاغلب.دراجرایاستراتژیسرمایهگذاریاست

.ریسکاست

و(سککلبودجهری)همانطورکهاشارهشدبودجهبندیریسک؛فرآیندتصمیمگیریدرموردمقدارریسکبرایفرضدریکپرتفوی

یکیوانتخاباوراقبرایمثال،تخصیصداراییاستراتژیک،تخصیصداراییتاکت)تقسیمبندیریسکبراساسمنابعبازدهسرمایهگذاری

درنظرگرفتهشود،دراینمرحلهنگرانتقسیمآنIPSازآنجاییکهتصمیمدرخصوصمیزانریسکقابلتحملبایددر.است(بهادار

.ریسکهستیم

زدهبودجهبندیریسکبیانمیکند؛مدیرپرتفویبایدانتخابنمایدکهآیابرایهرطبقهازداراییانتخاباوراقبهاداربهعنوانمولدبا

کبرخالفتخصیصداراییاستراتژی.اینانتخابمعموالًبهانتخاببینمدیریتفعالیامنفعلاشارهدارد.مورداستفادهقراربگیردیاخیر

کهقرارگرفتندرمعرضمنابعریسکسیستماتیکانتخابواندازهگیریمیشود،انتخاباوراقبهادارمنجربهسودبیشترنسبتبه

تمامیسرمایهگذاراندریکطبقهداراییبایکدیگربه.انتخاباوراقبهاداریکبازیباجمعصفراست.ریسکدربلندمدتنمیشود

.ارزشگذاریشدهاندجهتسرمایهگذاریشناسایینمایندبهاشتباهرقابتمیپردازندتاتعدادمحدودیداراییراکه



مراحلپیش
روییک

پرتفویواقعی بهطورکلی،بازدهیناخالصتمامشرکتکنندگاندربازاربهطورمتوسطخارجازمحدودهبازدهبازار

اینمسئلهحاکیازآناستکهبازدهییک(.پاداشبرایپذیرشریسکسیستماتیک)هستند

فعالمتوسطبابازدهیبازاریکسانخواهدبودوسودیکسرمایهگذاردربرابربازدهیسرمایهگذار

شتریدارندوبااینحال،ازآنجاییکهمدیرانفعالتمایلبهانجاممعاملهبی.بازیانسرمایهگذاردیگردربرابربازدهیبازاربرابراستبازار

ییمیشوندتابتوانندایدههایسرمایهگذارییااطالعاتیکهمنجربهچنینایدهها(ازجملهخودشان)بایدبهافرادهزینهایپرداختنمایند

ههیچمدیرالبتهاینموضوعبهاینمعنانیستک.راایجادنمایند،لذامتوسطخالصعملکرداینمدیراننسبتبهبازارضعیفتراست

بامعیارسرمایهگذاریماهریوجودنداردتابهترازمعیارهاعملکندویاتماممدیرانسرمایهگذاریمنفعلقادربهکسببازدهییکسان

خصهرچهگردشمالییکشاخصبیشترباشد،هزینههایمعامالتمدیرمنفعلنیزبیشترخواهدبودوپیرویازیکشا.هستند

.بهصورتمؤثریمشکلخواهدبود

ییاحتمالافزودنمقدارقابلتوجهیارزشناشیازانتخاباوراقبهاداربهمهارتهایمدیروکاراییاطالعاتیبازاربرایهمانطبقهدارا

نظیرسهاممنطقهای،اوراققرضهیابازارامالکو)هرچهیکطبقهدارایییازیرمجموعهآنکاراترباشد.مرتبطبامهارتویبستگیدارد

.،مدیرداراییماهرتربایدارزشبیشتریایجادنماید(مستغالتیاطبقهبندیسهامبرحسباندازه
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مراحلپیش
روییک

پرتفویواقعی

.یکبازارکارا،بازاریاستکهدرآنقیمتهابهسرعتاطالعاتجدیدوقابلدسترسرامنعکسمیسازد

انسمسئلهنیازمندمشارکتقابلتوجهسرمایهگذارانیاستکهدرحالبهینهسازیپرتفویحداقلواریاین

رایبو،براساسانتظاراتمنطقیعملمیکنند،ازمدلهایقیمتگذارییکساناستفادهمیکنندمیباشند

.دسترسیبهاطالعاتمرتبطفرصتهاییکسانیدارند

درمقابل،برخیاوراققرضهمنطقهایو.بهوضوح،بازارسهامبااندازهبزرگدرایاالتمتحدهکامالًکارااست

ذارانطیبازارهایسهامکهفاقدسیستمهایقانونیوتکنیکیمناسببرایتوزیعاطالعاتمیانتمامسرمایهگ

.مدیرانماهربایدقادربهاستفادهازعدمکاراییحاصلهباشند.یکزمانمشخصنیستند
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مراحلپیش
روییک

پرتفویواقعی

اوقات،انتخاببینمدیریتفعالومنفعلمعموالًزمانیکهیکطبقهازداراییدرتخصیصبرخی

نظیرامالکومستغالت)بازاربرخیداراییها.قرارگرفتهاست،بهصورتضمنیصورتمیپذیرددارایی

درنتیجه،هیچ.ودنقدشوندگیبسیارپایینیدارندوبهسختیمیتوانبرایمتنوعسازیخریدارینم(،هنروداراییهایزیرساختپذیرفتهنشده

.راهیبرایقرارگرفتندرمعرضطبقاتداراییبدوناستفادهازانتخاباوراقبهاداروجودندارد

ییابد؛همچنانکهپرتفویتشکیلمیشودوارزشآنبابازدهیطبقاتداراییواوراقبهاداریکهدرآنسرمایهگذاریشدهاست،تغییرم

.فتهمیشودگ«رانش»اینفرآیند.وزنطبقاتداراییبهتدریجازاوزانتعیینشدهدرسیاستتخصیصداراییاستراتژیکفاصلهمیگیرد

تدچارانحرافشود،پرتفویبایدمجدداًنسبتبهاوزانتعیینشدهدرسیاس(دامنه)بهطوردورهای،یازمانیکهآستانهمشخصاوزان

تمتعادلسازیمجموعهقوانینیکهفرآیندبازگشتپرتفویبهعواملریسکسیستماتیکاصلیراادارهمیکندسیاس.تعیینشدهبرگردد

کحتیدرغیاببودجهبندیریسکبهصورترسمی،تدوینسیاستمتعادلسازیمجددیکعنصرمهمدرمدیریتریس.مجددنامدارد

.است
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اصولتکمیلی
سازماندهی

پرتفوی
دیگرمدلهایسازماندهیپرتفوی.ساختارباالبهپاییندربخشاخیرکامالًکلیبیانشدهاست

بهعالوه،.درعملمورداستفادهقرارمیگیرندودراینجابهصورتخالصهتوضیحدادهمیشوندنیز

.بخشبعضیازمفاهیمتشکیلپرتفویرابرایبهترنشاندادنارزشمدیریتفعالمعرفیمیکنداین

هردوی.باتوجهبهنظربرخیمتخصصان،فرآیندسرمایهگذاریباالبهپایینهمانگونهکهپیشترتوضیحدادهشددارایدونقطهضعفاست

آنهاناشیازاینحقیقتهستندکهدرفرآیندباالبهپایین،بسیاریازمدیرانحرفهایممکناستبرایمشتریانیکساندریکطبقهاز

هرکدامازاینمدیرانریسکرادربرابرمعیارمشتریمدیریتمیکنندوازآنجاییکهاینمعیارهاممکناستشبیهبهمعیار.داراییکارکنند

.هابینیکطبقهداراییممکناستکمترازآنچهانتظارمیرود،فعالباشددیگرمدیرانباشندیاباآنهاتداخلداشتهباشند،تجمیعپرتفوی

نقطهضعفدیگرایناستکهوقتیمدیران.پرتفویسرمایهگذاریبهدستآمدهممکناستکمترازبودجهموردنظردرمعرضریسکقرارگیرد

هاازنظر،تجمیعتمامپرتفوی(ازجملهقرارگرفتندرمعرضمعیار)هاهستندسرمایهگذاریهرکداممشغولانجاممعامالتمربوطبهپرتفوی

.مالیاتسودسرمایهکارانیست
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اصولتکمیلی
سازماندهی

پرتفوی
معامالتبیشترمنجربهسودسرمایهبیشترمیشودومالیاتپرداختنیدرپایانسالراافزایش

.بهمنظورجلوگیریازاینمسائل،رویکردمدیریتپرتفویمبتنیبرهستهماهوارهایجادشد.میدهند

قرضهویکمعموالًترکیبیازیکپرتفویاوراق)هابرپایهریسککموفعالیامنفعلسرمایهگذاریمیشوداینروش،اکثریتپرتفویدر

-رتفویهدفپ.مدیریتمیشوند«ماهواره»هایکوچکتردرحالیکهبخشکمتریازداراییبهصورتتهاجمیدرقالبپرتفوی(پرتفویسهام

دتاصرفهایماهوارهایجادبازدهیباالبهصورتفعالوتوجهکمتربهمعیاراستدرحالیکهپرتفویمرکزییاهستهگردشمالیکمتریدار

واندباهدفمیت(اقماری)هایماهوارهمدیریتتهاجمیدرپرتفوی.ریسکسیستماتیکبلندمدتداراییهابراساسمالیاتبهینهبهدستآید

وانتخاب(دراینموردتمایلبهداراییتاکتیکیازطریقاتخاذموقعیتبلندمدتدرشاخصهایطبقاتدارایییامشتقات)زمانبندیبازار

تدارایییکنقطهضعفاینرویکرد،انتسابپولطبقا.انجامشود(دراینموردانتخاباوراقبهاداربهعنوانماهوارهعملمیکنند)اوراقبهادار

واندبهعنواناستکهمیت(باآلفاهایموردانتظارمختلف،ریسکیکهآلفاهارااحاطهکردهوهمبستگیبینآلفاها)بهمدیرانپرتفویواقعی

(.2003وارینگوسیگل،)ماهوارهسازگاریندارد-نتیجهاینفرآیندالزاماًباساختارهسته.فرآیندیجهتبهینهسازیشناختهشود
Prepared by & belong to  msayrani@gmail.com

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



(1)45خالصه فصل 
عپرتفویدرایننوشتار،ساختاربیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریازجملهمبحثریسکوبازدهیموردهدفومحدودیتهایمتنو

.وهمچنینفرآیندتشکیلپرتفویباتمرکزبرتصمیماتتخصیصداراییاستراتژیکموردبررسیقرارگرفت

الزامات،بدوندرککاملازشرایطمشتریو.بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشترینقطهشروعفرآیندمدیریتپرتفویاست•

.احتمالکسبنتایجموفقیتآمیزوجودندارد

ذاریمشترییکچهارچوبمعمولیشاملاهدافسرمایهگ.بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریمیتواندانواعمختلفیداشتهباشد•

.وفهرستیازمحدودیتهایمشتریدرتشکیلپرتفویاست

.اهدافمشتریازنظرتحملریسکوبازدهموردنیازمشخصشدهاند•

.شمیدهدبخشمحدودیتهاعواملیراکهبایدهنگامتشکیلپرتفویبرایمشتریبهمنظورکسباهدافدرنظرگرفتهشوندراپوش•

.طبقهبندیمحدودیتهامعموالًشاملالزاماتنقدشوندگی،افقزمانی،الزاماتقانونی،شرایطمالیاتیونیازهایناسازگاراست
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(2)45خالصه فصل 
یااهدافکمیریسکمیتواندمطلق،نسبی.ریسکموردهدفمشخصشدهبرایپرتفوی،تحملریسکمشتریرامنعکسمیسازد•

.ترکیبیازهردوباشد

اندبهعنوانتمایلاستکهمیتو«نگرشمشتریبهریسک»تحملریسککلتوسطمشتریتابعیازتواناییمشتریبرایپذیرشریسکو•

.مشتریبهریسککردندرنظرگرفتهشود

صیازبهعنوانمثالمشتریممکناستبخواهدتابهدرصدخا.بازدهیموردهدفمشتریمیتواندبهصورتاسمییانسبیبیانشوند•

.بازدهیدستیابدیابازدهیموردهدفمیتواندنسبتبهیکبازدهیمعیاربیانشود

.تفویمیشودبخشنقدشوندگیبیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریبایدبیاننمایدکهچهزمانینیازبهبرداشتوجهنقدازپر•

تبهدورهایافقزمانیممکناس.بخشافقزمانیبیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریبایدافقزمانیسرمایهگذاریراتعیینکند•

.قبلازنیازبههرگونهبرداشتازپرتفویاطالقشود

.تریبیانشودوضعیتمالیاتبینسرمایهگذارانمتفاوتاستووضعیتمالیاتیمشتریبایددربیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمش•
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(3)45خالصه فصل 
.بیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریبایدهرمحدودیتقانونیراکهسرمایهگذاریپرتفویرامحدودمینمایدبیاندارد•

احتماالًبربخششرایطمنحصربهفرددربیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریبایدتمامیجوانبمربوطبهشرایطمشتریراکه•

.پوششدهد(ترجیحاتاخالقییامذهبی)ترکیبپرتفویتأثیرمیگذارد

دهمشابهیباز-یکطبقهدارایی،گروهیازداراییهااستکهخصوصیاتورابطهریسک.طبقاتدارایی،گروههاییازتخصیصداراییهستند•

.بهطورسنتی،سرمایهگذارانوجهنقد،سهام،اوراققرضهوامالکومستغالترابهعنوانطبقاتاصلیداراییمیشناسند.دارند

تظاراتبازارتخصیصداراییاستراتژیکحاصلترکیبمحدودیتهاواهدافمشخصشدهدربیانیهسیاستگذاریسرمایهگذاریمشتریوان•

.سرمایهدرموردطبقاتمختلفداراییاست

.ینشودباگذشتزمان،تخصیصداراییازهدفاولیهفاصلهمیگیردلذابایدمیزانرانشمجازبههمراهسیاستمتعادلسازیمجددتعی•

.یزتعییننمایدعالوهبرریسکسیستماتیک،کمیتهسرمایهگذاریممکناستریسکتخصیصداراییتاکتیکییاانتخاباوراقبهادارران•

.میزانبازدهیکهبهاینتصمیماتنسبتدادهمیشودقابلاندازهگیریاست
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(دردستانتشار)،انتشاراتبورسCFA_1”مالیشرکتیومدیریتپرتفوی":سیرانی،محمدوآمنهشکری•

(دردستانتشار)انتشاراتترمه"CFA_2مالیشرکتی":سیرانی،محمد•
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