تَ ًام سضا
تغعؿی هْاعص سام

عاتطَ تیي تْؿؼَ هالی ّ عكض اهتواصی :صع ایي هثذث تَ صًثال پاؿشگْیی تَ ایي ؿْال ُـتین کَ چَ اعتثاطی تیي تْؿؼَ ًظام هالی ّ
عكض اهتواصی ّجْص صاعص،آیا عكض اهتواصی ػلت تْؿؼَ هالی اؿت یا یک هؼلْل تَ كواع هی عّص؟
صعهض تـییغات  GDPتَ هْعت ؿاالًَ عكض اهتواصی عا ًلاى هی صُض؟

تْؿؼَ هالی:صع صّ دْػٍ تاػاع پْل ّ ؿغهایَ تَ طْع جضاگاًَ اًضاػٍ گیغی هی كْص

تْؿؼَ پْلی

Bank Based

تْؿؼَ هالی
تْؿؼَ تاػاع ؿغهایَ

Market Based

: Bank Basedؿِن ػوضٍ تاهیي هالی تَ ػِضٍ تاًکِاؿت اكغاص ّ كغکتِا تغای تاهیي هالی ّ ؿغهایَ گظاعی تیلتغ تَ طغف تاًکِا هی
عًّض تَ ػثاعت صیگغ ؿغهایَ هْعص ًیاػ تٌگاُِای اهتواصی ػوضتا اػ طغین تاًکِا تاهیي هی كْص.

ً :Market Basedظام هالی هوکي اؿت تاػاع پایَ تاكض تضیي هؼٌا کَ تاػاع ؿغهایَ ًوق ػوضٍ صع تاهیي هالی صاعص یؼٌی اكغاص ّ
هْؿـات ّ كغکتِا تغای جوغ آّعی ّجٍْ ؿغاؽ تاػاع هی عًّض ّ ؿغاؽ تاًکِا کوتغ هی عًّض.اهتواص آهغیکا ًوًَْ تاعػ اهتواص ُای
تاػاع پایَ اؿت یا اهتواص اًگلـتاى اهتواص تاػاع پایَ اؿت.
هذاؿثَ كاسن ُا:

←Bank Based

←Market Based

تـِیالت تَ تشق سوْهی
تـِیالت ًظام تاًکی

،

تـِیالت تَ تشق سوْهی

اعػف تاػاع کلیَ كغکتِای پظیغكتَ كضٍ صع تاػاع تْعؽ یک کلْع

←Market Captalization

دجن هؼاهالت
اعػف تاػاع کلیَ كغکتِا پظیغكتَ كضٍ صع تاػاع تْعؽ یک کلْع

صع سوْم عاتطَ تْؿؼَ هالی ّ عكض اهتواصی ً 3ظغیَ ّجْص صاعص تغسی هؼتوضًض عكض اهتواصی ػلت تَ ّجْص آهضى تْؿؼَ هالی
اؿت یؼٌی اتتضا تایض اهتواص تَ سْصی سْص عكض کٌض تا تغای هذوْالت هالی ادـاؽ ًیاػ كْص یؼٌی تایض تْلیضی هْعت تگیغص ّ
ّجُْی تیي هغصم هٌتول كْص تا تَ تاًک ًیاػ پیضا کٌین یا تَ كغکت تیوَ ًیاػ پیضا کٌین یا تَ هغاكی ًیاػ پیضا کٌین تغ اؿاؽ ایي ًظغیَ
تْؿؼَ هالی یک هتـیغ ّاتـتَ یا هؼلْل اؿت ّ ػلت اهلی عكض اهتواصی اؿت.
یک عاتطَ ػلی یکطغكَ اػ عكض اهتواصی تَ طغف تْؿؼَ هالی تغهغاع اؿت ّ ایي عاتطَ یکطغكَ اؿت.
تْؿؼَ هالی

عكض اهتواصی

ًظغیَ صّم تغ سالف ًظغیَ اّل هؼتوض اؿت کَ تْؿؼَ هالی ػلت اهلی اؿت ّ.عكض اهتواصی یک هتـیغ ّاتـتَ یا هؼلْل تَ كواع هی
عّصتضیي هؼٌی کَ اگغ صع یک اهتواص تٌیاى ُای هالی یا تـتَ ُای هثاصالت هالی هثل تاًک ّ تیوَ ّجْص ًضاكتَ تاكض آًگاٍ كؼالیت
اهتواصی ًیؼ كکل ًشْاُض گغكت تٌاتغایي عكض اهتواصی ًشْاُین صاكت تَ طْع سالهَ یک عاتطَ ػلی یکطغكَ اػ تْؿؼَ هالی تَ
ؿوت عكض اهتواصی تغهغاع اؿت
تْؿؼَ هالی

عكض اهتواصی

ًظؼیَ ؿْم  :یک ًظؼیَ تیٌا تیي اؿت ّ تَ ًظغیَ  Feed backیا تاػسْعص هؼغّف اؿت ّ هؼتوض اؿت کَ یک عاتطَ ػلی صّ طغكَ
تیي عكض اهتواصی ّ تْؿؼَ هالی تغهغاع اؿت ّ تَ ػثاعت صیگغ ّجْص ُغ صّ تغای یکضیگغ الػم اؿت.
تْؿؼَ هالی

عكض اهتواصی

تذغاًِای هالی:

پْلی

تذغاًِای هالی

تاًکی

تاػاع ؿغهایَ

تذغاى پْلی:تَ ّضیؼتی اطالم هی كْص کَ پْل هلی یک کلْع ظغف هضت کْتاُی تشق ػیاصی اػ اعػف سْص عا اػ صؿت هی صُض ّ
صع هواتل اعػ ؿایغ کلْعُا ضؼیق تغ هی كْص تَ ػثاعت صیگغ هضعت سغیض هغصم آى کلْع صع هویاؽ جِاًی کاُق هی یاتض یا تَ
ػثاعت سیلی ؿاصٍ تغ هغصم آى کلْع صع هویاؽ جِاًی كویغتغ هی كًْض

كغاع تاًکی
تذغاى تاًکی
تـِیالت ؿیغ جاعی (هؼْم)NPL

كغاع تاًکی  :تَ ّضؼیتی اطالم هی كْص کَ ؿپغصٍ گظاعاى تَ ػلت تی اػتواصی تَ ؿیـتن تاًکی ّ تغؽ اػ ّعكکـتگی تاًکِا تَ
یکثاعٍ تغای تغصاكتي ؿپغصٍ ُای سْص تَ تاًکِا ُجْم هی آّعًض.

تـِیالت ؿیغ جاعی :تذغاى ٌُNPLگاهی تَ ّجْص هی آیض کَ ًـثت تَ تـِیالت ؿیغ جاعی تاًکِا تَ کل تـِیالت اػ  ٪01تیلتغ هی
كْص.تـِیالت ؿیغ جاعی ػثاعتٌض اػ هطالثات ؿغعؿیض گظكتَ تَ اضاكَ هطالثات هؼْم تَ اضاكَ هطالثات هلکْک الْهْل

تذغاى تاػاع ؿغهایَ:تَ ّضؼیتی اطالم هی كْص کَ كاسن تْعؽ تَ یکثاعٍ تشق ػیاصی اػ اعػف سْص عا اػ صؿت هی صُض ّ هیوت
ؿِام ًاگِاى ؿوْط هی کٌض.
تؼغیق ّاژٍ تذغاى هالی:تذغاى هالی ٌُگاهی اتلام هی اكتض کَ صع یک یا چٌض تشق اػ اجؼای ًظام هالی كغایطی تَ ّجْص هی آیض کَ
صاعاییِای هالی تَ یکثاعٍ تشق هاتل تْجِی اػ اعػف سْص عا اػ صؿت هی صٌُض ّ تی اػتواصی تَ ؿیـتن تاًکی ّ تاػاع ؿغهایَ ایجاص
هی كْص.
دثاب صع تاػاع ؿغهایٌَُ :گاهی کَ هیوت یک صاعایی تلاّت هاتل هالدظَ ای تا اعػف طاتی آى پیضا هی کٌض اهطالدا هی گْیین دثاب
هیوتی تَ ّجْص آهضٍ اؿت،دثاب صع ّاهغ كاهلَ تیي هیوت صاعایی ّ اعػف طاتی آى اؿت.

300

120
100

کاعایی تاػاع:کاعایی تاػاع هؼوْال صع  3ؿطخ ضؼیقً،یوَ هْی ّ هْی اًضاػٍ گیغی هی كْص.

کاعایی تاػاع

ضؼیق

WEAK f

ًیوَ هْی

SEMI STRONG f

هْی

STRONG f

ؿطخ ضؼیق کاعایی تاػاع:تاػاع صع ؿطخ ضؼیق سْص ٌُگاهی کاعایی صاعص کَ اطالػات گظكتَ صع هیوت ؿِام لذاظ كضٍ تاكض.تَ
ػثاعت صیگغ اكغاص تا تغعؿی عًّض گظكتَ یک ؿِن ًوی تْاًٌض آیٌضٍ ؿِن عا پیق تیٌی کٌٌض تَ طْع سالهَ هیوت ُا عًّض ًضاعًض.
…+

+

+

=

=V

تغای تـت کاعایی تاػاع صع ؿطخ ظؼیق هؼوْالً اػ آػهْى ُای سْص ُوثـتگی اؿتلاصٍ هی كْص کَ اگغ ضغایة هضل هؼٌا صاع تاكض
یؼٌی عاتطَ سْص ُوثـتگی تغهغاع اؿت.
کاعایی ًیوَ هْی:تاػاع صع ؿطخ ًیوَ هْی ٌُگاهی کاعایی صاعص کَ کلیَ اطالػات ػوْهی ّ هٌتلغ كضٍ یا Public Information
تأثیغ سْص عا صع هیوت صاكتَ تاكٌض کَ ُیچکؾ تا تغعؿی اطالػات تاعیشی
ًتْاًض تاػصٍ اضاكَ ای تضؿت آّعص.اگغ هیوت ُای تاػاع ُْل ّ ُْف
اعػف طاتی ًْؿاى صاكتَ تاكض،آًگاٍ تاػاع صع ؿطخ ًیوَ هْی کاعایی صاعص.
اعػف طاتی صع طْل ػهاى اگغ اتلاهی تٌیاصی صع كغکت ًیلتَ ثاتت اؿت.

كکل هْی کاعایی تاػاع:تاػاع صع ؿطخ هْی ٌُگاهی کاعایی صاعص کَ کلیَ اطالػات تْیژٍ اطالػات هذغهاًَ كغکت یا اطالػات صاسلی
 Inside Informationصع هیوت لذاظ كضٍ تاكض تٌاتغایي دتی هضیغاى كغکت ُن ًوی تْاًٌض تاػصٍ اضاكی ًـثت تَ ؿایغیي تضؿت
آّعًض.

اعػف گظاعی اّعام هغضَ: Bound Voluation:اّعام هغضَ صع یک توـین تٌضی کلی تَ  2صؿتَ اّعام تضّى ؿْص(یا تضّى کْپي)
یا اّعام تاؿْص توـین هی كًْض.

اّعام تضّى ؿْص یا تضّى کْپي تَ صاعًضٍ آى ُیچگًَْ ؿْصی ًوی پغصاػص،هغكا ً صع ؿغعؿیض اعػف اؿوی ّعهَ هغضَ تَ صاعًضٍ یا
ؿغهایَ گظاع پغصاست هی كْص.
1000
اّعام تا کـغ تَ كغّف هی عؿض.
اّعام تضّى ؿْص ُویلَ تَ کـغ كغّستَ هی كًْض ّ تاػصٍ ؿغهایَ گظاع اػ هاتَ تلاّت هیوت سغیض ّ كغّف داهل هی كْص.صع ّاهغ
ؿغهایَ گظاع هثلؾ اؿوی عا تغ ًغر تٌؼیل هْعص اًتظاع سْص توـین هی کٌض تا اعػف طاتی ّعهَ هغضَ تضؿت آیض  .ایي اعػف طاتی کَ
تضؿت هی آیض کَ دضاکثغ هیوتی اؿت کَ سغیضاع داضغ اؿت تغای سغیض اّعام هغضَ تپغصاػص.

هثال:اّعام سؼاًَ اؿالهی ُن اکٌْى صع تاػاع كغاتْعؽ
ایغاى تا هیوت اؿوی یک هیلیْى لایر ّ ؿغعؿیض  28اؿلٌض
هؼاهلَ هی كْص،چٌاًچَ كوا تْهغ صاكتَ تاكیض اػ اهغّػ تا
 28اؿلٌض  %8تاػصُی کـة کٌیض،دضاکثغ هیوت سغیض ایي اّعام
تغای كوا چٌض لایر اؿت؟
: F.Vاعػف اؿوی
لایر=925/925

=V

=V

صّعٍ  tتایض تا صّعٍ  rیکـاى تاكض،اگغ یکـاى
آًِا عا یکـاى کٌین.
ُغچوضع ًغر تِغٍ کاُق پیضا کٌض اعػف اّعام اكؼایق پیضا هی کٌض.

صع هثال هثل كغى کٌیض اّعام هغضَ اؿالهی ُن اکٌْى تا هیوت  111،901لایر هؼاهلَ هی كْصً.غر تاػصٍ هؼاصل ؿاالًَ ایي اّعام چٌض
صعهض اؿت؟
=1/0989
کَ ُوْى

𝑖
𝑛

=1/297 EAR=29/7%

= 1+r

=910000

 9/89%یا 1+r=1/0989r=0/989


=1+EAR

اعػف گظاعی اّعام هغضَ تضّى ؿْص:صع اّعام هغضَ ای کَ ؿْص پغصاست هی کٌٌض تا صّ صؿتَ جغیاى ًوضی هْاجَ ُـتین-0،اعػف
اؿوی ّعهَ هغضَ کَ صع پایاى ؿغعؿیض پغصاست هی كْص-2،ؿْصُای توـیوی کَ اػ داهلضغب ًغر ؿْص اؿوی اّعام صع هیوت اؿوی
اّعام تضؿت هی آیض ّ صع هواطغ ػهاًی هلشن(هؼوْالً ؿاالًَ) پغصاست هی گغصص.

تَ ػٌْاى هثال:اعػف طاتی یک ّعهَ هغضَ  3ؿالَ تا هیوت اؿوی  0111صالع ّ ًغر ؿْص اؿوی  %01تا ًغر تٌؼیل %00
تغاتغ اؿت تا:
ُغ هـظ

تا کـغ كغّستَ هی كْص=731+245=976

1-

+

1-

=

+

=V

ًغر تٌؼیل
اگغ ًغر تٌؼیل ها هؼاصل  %01تاكض اعػف طاتی ّعهَ هغضَ چوضع سْاُض تْص؟
اگغ ًغر تٌؼیل صهیوا ً هؼاصل ؿْص اعػف اؿوی تاكض،آًگاٍ اعػف طاتی ّ اعػف اؿوی یکـاى اؿت.
اگغ ًغر تٌؼیل هؼاصل  %9كْص،اعػف طاتی ّعهَ هغضَ چوضع سْاُض تْص؟

1-

=0124

+

=V
V

r

 M.V=F.V+T×C=1000+3×100=1300هاکـیون اعػف

اعػف گظاعی ؿِام ػاصی:تغای اعػف گظاعی ؿِام ػاصی هضلِای
هشتللی ّجْص صاعص،یک توـین تٌضی اػ هضل ُای اعػف گظاعی تَ ایي كکل اؿت،یک صؿتَ اػ هضل ُا تغ هثٌای ؿْصآّعی ُـتٌض،یک
صؿتَ اػ هضل ُا
تغ هثٌای اعػف صاعایی ُـتٌض،یک صؿتَ اػ هضلِا تغ هثٌای جغیاى ًوض آػاص

ُـتٌض،یک صؿتَ
-0تغهثٌای ؿْصآّعی
-2تغهثٌای اعػف صاعایی ُا
هضل ُای اعػف گظاعی

-3تغهثٌای جغیاى ًوض آػاص
-4تغهثٌای ًـثی

𝑃
𝑆
𝑃
𝐵
𝑃
𝐸

هِوتغیي ػاهل ًْع هضل اعػف گظاعی هاُیت كغکتی اؿت کَ هی سْاُین
ؿِام آى عا اعػف گظاعی کٌین.هثالً تغای كغکت ُای ؿغهایَ گظاعی یا ُلضیٌگ
ُا ػوضتا ً  NAVدـاب هی کٌٌض.
 : NAVاعػف سالن صاعایی ُای یک كغکت اؿت کَ تغای هذاؿثَ آى هوضاع تضُی عا اػ صاعایی ُای كغکت کـغ هی کٌین ّ هاتَ
تلاّت عا تَ تؼضاص ؿِام توـین هی کٌینً،کتَ ای کَ ّجْص صاعص ایي اؿت کَ کلیَ صاعایی ُا ّ تضُی ُا تایض تَ عّػ تاكٌض،تَ ػثاعت صیگغ
تایض اعػف عّػ صاعایی ُا عا هالک هغاع صُین تا ُ NAVن صهین ّ تَ عّػ هذاؿثَ كْص.
تغاػًاهَ

Asset

تضُیdebt

صاعایی ُا

ح م ؿِام equity

هثال:كغکت ؿغهایَ گظاعی هلی ایغاى هثلؾ  0111هیلیاعص تْهاى صاعایی تَ اعػف صكتغی صاعص ،تا ًگاُی تَ پغتلْی ؿغهایَ گظاعی
ُای ایي كغکت هتْجَ هی كْین کَ اعػف عّػ ؿغهایَ گظاعی ُا هثلؾ  211هیلیاعص تْهاى تیق اػ تِای توام كضٍ آى اؿت.اگغ دوْم
هادثاى ؿِام یک كغکت تَ تاعیز اهغّػ  611هیلیاعص تاكض ّ ؿغهایَ كغکت ًیؼ  511هیلیاعص تْهاى تاكض NAV،تَ اػای ُغ ؿِن
چوضع اؿت؟هی صاًین کَ اعػف اؿوی کلیَ ؿِام پظیغكتَ كضٍ صع تْعؽ  0111لایر یا  011تْهاى اؿت.
اعػف اكؼّصٍ هاػاص صاعایی ُا+دوْم هادثاى ؿِام
تؼضاص ؿِام
111،111،111،511

=NAVتَ اػای ُغ ؿِن

=تؼضاصؿِام

=5111،111،111
011
تؼضاص ؿِام=6111،111،111،11+200,000,000,000 =160
5111،111،111

ُغ هٌؼت یا تاػاع
= 

هضل ُای اعػف گظاعی هثتٌی تغ جغیاى ُای ًوضی DDM
Dividend Discount Model
صع عّف  DDMكغى تغ ایي اؿت کَ تٌِا جغیاى ًوضی داهل اػ ًگِضاعی ؿِن تغای ؿِام صاع ؿْص ُای ًوضی اؿت کَ صع هجوغ
كغکت توـین هی كْص.هجوغ ػاصی ؿاالًَ كغکت،ؿالی یکثاع تغگؼاع هی كْص،تٌاتغایي ؿالی یکثاع ؿْص پغصاست هی كْص،صع ًتیجَ ها
تغای ُغ ؿال یک جغیاى ًوضی صاعین کَ ایي جغیاى ُای ًوضی عا تٌؼیل کٌین جوغ ُوَ آًِا هیوت
عا تؼییي هی کٌض.

دالت اّل)ؿْص ًوضی ثاتت ؿاالًَ:

هر قسط

=P
نرخ تنزیل

0000000
كغهْل  PV ifاعػف كؼلی
+

+

20

20

20

𝐷

𝐷

𝐷

P

𝐴

چْى ًاهذضّص ُـت هیلَ ُوْى 𝑖 یا

𝐷
𝑟

هثال:ؿْص ًوضی یک كغکت ُغؿال  21تْهاى ّ تَ هْعت ثاتت هی تاكض،اگغ ًغر تاػصٍ هْعص اًتظاع ها  %01تاكض،ایي ؿِن چٌض
تْهاى اعػف سْاُض صاكت؟

=200

= =P

دالت صّم)پغصاست ؿْص ؿاالًَ تا صعهض عكض ثاتت

24

20
P

)=(1+g
(1/2)=20×1/2=24

=

(1/2)=24×1/2=28/8

=

=P
= DPSای اؿت کَ یک ؿال تؼض صعیاكت هی كْص.
ً= Kغر تاػصٍ هْعص اًتظاع
ً= gغر عكض ؿْص كغکت
هثال EPS:كغکت ُوغاٍ اّل  711تْهاى اؿت ّ صع هجاهغ كغکت  %91ؿْص توـین هی كْص،آسغیي هجوغ كغکت اسیغا ً تغگؼاع كضٍ
اؿت اگغ ؿْص كغکت ؿاالًَ  %21عكض کٌض ّ ًغر تاػصٍ هْعص اًتظاع ها  %31تاكض،هیوت ایي ؿِن عا تؼییي کٌیض؟
EPS=700
DPS=700×90%=630
(1+g)=630(1/2)=756
=7560

=

=
=P

اگغ صع هثال هثل ًغر تاػصٍ هْعص اًتظاع ها  %41كْص،هیوت ؿِن چٌض تْهاى سْاُض كض؟
=3/780

=P

ُغ چوضع ًغر تاػصٍ هْعص اًتظاع ها تاالتغ تغٍ،هیوت ؿِن کوتغ هیلْص.
هضلِای هیوت گظاعی ًـثی:
صع هضل ُای ًـثی هیوت یک ؿِن تغاؿاؽ هوایـَ آى ًـثت تَ یک كغکت هلاتَ یا یک هٌؼت تؼییي هی كْص،تَ ػثاعت صیگغ یکی اػ
هؼیاعُا صع ًظغ گغكتَ هی كْص ّ هالک هوایـَ هغاع هی گیغص.هِوتغیي هؼیاعُا تغای هوایـَ ػثاعتٌض اػ ًـثت هیوت تَ ؿْص ُغؿِن یا
ُواى

ّ ًـثت هیوت تَ اعػف صكتغی ُغ ؿِن

ّ هیوت تَ هوضاع كغّف تَ اػای ُغ ؿِن
,

,

×Price=EPS
هثال:ؿْص ُغ ؿِن پتغّكیوی ساعک  241تْهاى اؿت.هیاًگیي ًـثت

=

تغای هٌؼت پتغّكیوی  5هغتثَ اؿت.صع ایي هٌؼت هیوت ُغ

ؿِن پتغّكیوی ساعک چٌض تْهاى سْاُض تْص؟

تْهاىPrice=240×5=1200
صالیل تلاّت ًـثت ُای

یا ػْاهل هؤثغ تغ تؼییي ضغیة

:

-0اًتظاعات اػ عكض ؿْصآّعیُ:غ چوضع اًتظاع ها اػ عكض ؿْصآّعی ؿِن تیلتغ تاكض
-2هیؼاى توـین ؿْصُ:غ چوضع صعهض توـین ؿْص تیلتغ تاكض

ضغیة تاالتغی هی گیغص.

یک ؿِن تاالتغ اؿت.

ًْ-3ؿاًات یا اًذغاكات صعؿْصآّعی ؿال ُای آتیُ:غ چوضع عیـک یک ؿِن تیلتغ تاكض

پاییي تغ تَ آى ؿِن هی صُین.

-4ػهاى صعیاكت ؿْص ًوضیُ:غ چوضع یک كغکت ؿغیؼتغ ؿْص توـین كضٍ صع هجوغ عا پغصاست کٌض

تاالتغی هی گیغص.

هضل ُای هیوت گظاعی تغ هثٌای جغیاى ُای ًوضی:
صع ایي هضل ُا جغیاى ُای ًوضی یک كغکت هثٌای تؼییي هیوت آى هغاع هی گیغًض.هی صاًین کَ جغیاى ًوضی لؼّها ً تا ؿْص ؿاالًَ كغکت
تغاتغ ًیـت.تَ ػثاعت صیگغ یک كغکت هوکي اؿت ؿْصآّعی صاكتَ تاكض،اها جغیاى ًوضی ًضاكتَ تاكض یا تغػکؾ جغیاى ًوضی صاكتَ
تاكض اها ؿْصآّعی تاالیی ًضاكتَ تاكض.صع هضل ُای هیوت گظاعی تغ هثٌای جغیاى ًوض صّ هضل هؼغّف ّجْص صاعص کَ ػثاعتٌض اػ ّ FCFF
 FCFEکَ اّلی جغیاى ًوض آػاص كغکت ّ صّهی جغیاى ًوض آػاص هادثاى ؿِن
FCFFFree Cash Flow Frim
FCFE Free Cash Flow Equity

 FCFFجغیاى ًوض آػاص كغکت:صع ایي هضل اعػف کل كغکت تضؿت هی آیض کَ اگغ هوضاع تضُیِا عا اػ آى کن کٌین اعػف دوْم هادثاى
ؿِام تضؿت هی آیض ّ.چٌاًچَ اعػف تضؿت آهضٍ عا تغ تؼضاص ؿِام توـین کٌین اعػف ُغ ؿِن تضؿت هی آیض.

اعػف دوْم هادثاى

V=B+S
اعػف تضُی ُا
S=V-B

هشاعج ؿغهایَ ای_سالن اكؼایق صع ؿغهایَ صع گغصف_اؿتِالک ُ+ؼیٌَ تِغٍ +ؿْص سالن=FCFF
 – Net Increase WC-Capital Expenditureاؿتِالک)FCFF=EAT+I+ (Dep
∑=V

هیاًگیي هْػّى ُؼیٌَ ؿغهایَ كغکت WACC
 Net Increase WCسالن ؿغهایَ صع گغصف

هِن)هثال :2ؿْص سالن یک كغکت ؿاالًَ هثلؾ  111،111،111،0تْهاى اؿت،ایي كغکت هثلؾ  111،111،111،2تْهاى تضُی تا
ًغر تِغٍ  %21صاعص کَ صع پایاى ُغؿال تِغٍ آى پغصاست هی كْص.اؿتِالک ؿاالًَ هثلؾ  111،111،011تْهاى اؿت ّ ُغ ؿال هثلؾ
 111،111،51تْهاى تَ ؿغهایَ صع گغصف كغکت اضاكَ هی كْص.هشاعج ؿغهایَ ای صع ُغ ؿال ثاتت ّ هثلؾ  111،111،311تْهاى
اؿت.اگغ تؼضاص ؿِام كغکت  111،111،0ؿِن تاكض،اعػف ُغ ؿِن عا هذاؿثَ کٌیض.
هیاًگیي هْػّى ُؼیٌَ ؿغهایَ كغکت  %04اؿت.
پیق تیٌی هی کٌین جغیاى ًوض آػاص كغکت ؿالی  %5اكؼایق پیضا کٌض.

جغیاى ًوض آػاص تغای یک ؿال

یا

=15,888,000,000

= Vؿاصٍ كضٍ كغهْل
=

∑=V

S=V-B=15,888,000,000-2,000,000,000=13,888,000,000
=13,888

=Share

هثال:3صع هثال  2كغى کٌیض جغیاى ًوض آػاص كغکت تغای ؿَ ؿال اّل تا  %5عكض هی کٌض ّ ؿال ؿْم تَ تؼض ثاتت هی هاًض.صع ایي
هْعت اعػف ُغ ؿِن عا هذاؿثَ کٌیض.

ؿاستاع ؿغهایَCapital Structure:
ؿاستاع ؿغهایَ صع ّاهغ تغکیة ؿوت چپ تغاػًاهَ عا هْعص تغعؿی هغاع هی صُض.
 V=B+SیاA

 VیاA

B

S

S

یک ؿؤال هِن صع ؿاستاع ؿغهایَ ایٌـت کَ چَ تغکیثی اػ تضُی ّ دوْم هادثاى ؿِام اعػف كغکت عا دضاکثغ هی کٌض.تَ ػثاعتی
صیگغ آیا ًذٍْ هاچ ػصى ایي کیک صع اًضاػٍ ایي کیک هؤثغ اؿت؟
تغای پاؿز تَ ایي ؿؤال ًظغیَ پغصاػاى ػیاصی تذوین کغصٍ اًض ّ تَ طْع کلی ًظغیات صع ایي سوْم تـیاع اؿت کَ گاُا ً تا ُن تلاّت
ًیؼ صاعًض.اها یکی اػ هِوتغیي ّ هـتٌضتغیي ًظغیات عا آهایاى هْص تلیاًی ّ هیلغ اعائَ کغصٍ اًض.آًِا ًظغات سْص عا تا صّ كغى ّجْص
هالیات ّػضم ّجْص هالیات هطغح هی کٌٌض ّ صع ُغ كغى صّ ًظغیَ صاعًض ،یکی عاجغ تَ اعػف كغکت ّ یکی عاجغ تَ عیـک
ؿِاهضاعاى یا ًغر تاػصٍ هْعص تْهغ
اعػف كغکت
كغى یک
M&M

ػضم ّجْص هلیات
كغى 2

ًغر تاػصٍ ؿِاهضاعاى
اعػف كغکت

ّجْص هلیات
ًغر تاػصٍ ؿِاهضاعاى

تا كغى اّل ًظغیَ اّل صع سوْم اعػف كغکت تَ ایي هْعت تیاى هی كْص کَ ؿاستاع ؿغهایَ صع اعػف كغکت تی تأثیغ
اؿت.یؼٌی تغکیة ؿوت چپ تغاػًاهَ ُیچ تأثیغی صع اعػف كغکت ًضاعص.تَ ػثاعت صیگغ ایٌکَ كغکت هٌاتغ سْص عا اػ طغین ّام
تضؿت تیاّعص یا آّعصٍ ؿِاهضاعاى تأهیي کغصٍ تاكض ُیچ كغهی تا ُن ًضاعص.تَ ػثاعت سیلی ؿاصٍ تغ ًذٍْ هاچ ػصى کیک صع اًضاػٍ کیک
ُیچ تأثیغی ًضاعص.
تضّى اُغم

=

UnLeverage
تا طکغ هثالی تَ تثییي تِتغ هْضْع هی پغصاػین:

اُغهی
Leverage

یک كغکت تغای تأهیي ّجٍْ هْعص ًیاػ سْص ّ سغیض صاعایی ُا کالً ًیاػ تَ  8111صالع صاعص.كغکت هیتْاًض ایي ّجٍْ عا کالً اػ طغین
ؿِاهضاعاى تأهیي کٌض ّ ُغؿِن سْص عا تَ هیوت  21صالع تلغّكضُ.وچٌیي ایي گؼیٌَ صع استیاع كغکت ّجْص صاعص کَ ًیوی اػ هٌاتغ
ُْص عا تا ًغر  %01اػ تاًک ّام تگیغص ّ.هاتوی عا اػ طغین كغّف ؿِام تأهیي کٌض(یؼٌی ُغ ؿِن عا

تلغّكض).كغکت هالیات پغصاست ًوی کٌض.ؿْص هثل اػ کـغ تِغٍ ّ هالیات صع دالت ُای هشتلق عکْص تؼاصل ّ عًّن تَ تغتیة 411
صالع 0211،صالع 2111،صالع سْاُض تْص.ثاتت کٌیض تغای ؿِاهضاعاى اعػف كغکت صع ُغ صّ دالت یکـاى اؿت.
تایض ثاتت کٌیض کَ ُغ صّ ؿاستاع ؿغهایَ تغای ؿِاهضاعاى ػایضی یکـاًی تَ ُوغاٍ صاعص ّ ُیچکضام ًـثت تَ صیگغی تغتغی ًضاعص.

دالت اّل
S
8111

8111

S

8111

411×21$ؿِن

ّ 4111ام تا ًغر %01

S

S

4111
211×21

عًّن

تؼاصل

عکْص

دالت اّل

S
2000

S
1200

400

EBIT

0

0

0

I

2000

1200

400

EAT

25%

15%

5%

RoA

25%

15%

5%

 RoEؿْص

5

3

1

عًّن

تؼاصل

عکْص

ؿْص
صاعایی ُا

 EPSح.م.ؽ

دالت صّم

S
2000

S
1200

400

EBIT

)(400

)(400

)(400

I

1600

800

0

EAT

20%

10%

0%

RoA

40%

20%

0%

RoE

8

4

0

EPS

ها ػایضی ؿِاهضاعاى عا صع ُغ صّ دالت هذاؿثَ کغصین.صع دالت اّل  ّ 5ّ3ّ0 EPSصع دالت صّم  8ّ4ّ1 EPSاؿت.كغى کٌیض یک
ًلغ  2111صالع پْل صاعصّ هوض صاعص ؿِن تشغص.هی تْاى اثثات کغص کَ ایي كشن تا  2111صالع پْل سْص ؿِام ُغ یک اػ ایي 2
كغکت عا کَ تشغص ػایضی یکـاًی سْاُض صاكت.تضیي هٌظْع  2دالت الق ّ ب عا صع ًظغ هی گیغین صع دالت الق كغى کٌیض كشن
هْعص ًظغ ها هوض سغیض ؿِام كغکت اُغهی عا صاعص.صع ایي هْعت  011ؿِن هی تْاًض سغیضاعی ًوایض ّ صع دالت ب اگغ تشْاُض
ؿِام كغکت تضّى اُغم عا تشغص تَ اّ پیلٌِاص هی کٌین کَ تَ اًضاػٍ پْل سْص تا ًغر ّ %01ام تگیغص ّ تا  4111صالعی کَ هجوْػا ً
صع استیاع صاعص اػ ؿِام كغکت تضّى اُغم سغیضاعی ًوایض.دال ػایضی ایي كشن صع صّ دالت الق ّ ب تَ كغح ػیغ اؿت:

عًّن

تؼاصل

S

S

عکْص

811

411

1

الق

0111

611

211

ب

)(200

)(200

)(200

800

400

0

ُواًطْع کَ هالدظَ كض ایي صّ ؿاستاع ؿغهایَ یؼٌی دالت اّل ّ صّم ُیچ کوکی تَ اكؼایق ثغّت ؿِاهضاع ًکغص.تلاّت دالت صّم
ّاّل كوظ صع اسظ تضُی تْص کَ كغکت اسظ کغصٍ تْص صع دالیکَ ایي تضُی عا سْص كشن ؿِاهضاع هی تْاًض تغای سْص ُن ایجاص کٌض ّ
ُواًطْع کَ ها ثاتت کغصین اگغ كغکت ّام ًوی گغكت كشن ؿِاهضاع هی تْاًـت سْصف ّام تگیغص ّتا سغیض ؿِام كغکت تضّى اُغم
ُواى هیؼاى ػایضی عا تضؿت آّعص کَ كغکت اُغهی پغصاست کغصٍ اؿت.
هثال  :یک كغکت هی تْاًض  2ؿاستاع ؿغهایَ صاكتَ تاكض صع ؿاستاع اّل كغکت تضُی ًضاعص ّتؼضاص ؿِام هٌتلغٍ یک هیلیْى ؿِن اؿت
صع دالت صّم كغکت  5000.000تْهاى تضُی ّتؼضاص  500.000ؿِن سْاُض صاكت ؟ ًغر تضُی ًیؼ  %01اؿت ّكغکت هالیات ًضاعص.
الق) اگغ ؿْص  EPITهثلؾ  6111111تْهاى تاكض  ،کضام ؿاستاع ؿغهایَ هٌاؿة تغ اؿت ؟
ب) اگغ  EBITهثلؾ  25111111تْهاى تاكض ،کضام ؿاستاع ؿغهایَ هٌاؿة تغ اؿت ؟
ج) اعػف ایي كغکت چوضع اؿت؟
الق)
EPS

6000.000÷1000.000=6

6000.000-5000.000=1000.000÷500.000=2 EPS

5111.111

0
÷

511.111

سهم1000.000

25000.000÷1000.000 =25 EPS
25000.000 – 5000.000 = 20.000.000÷500.000 =40
ج)

V=S+B
اگغ اعػف  2تا كغکت یکی اؿت چَ تا تضُی چَ تضّى تضُی → اػ ًظغ
=011

⇒ 1000.000 X = 50.000.000 +500.000X

V = 1000.000 * 100 =100.000.000
اصاهَ هثال هثل  :صع هثال كْم صع چَ ؿطذی اػ ً EBITـثت تَ ایي  2ؿاستاع ؿغهایَ تی تلاّت ُـتین ؟ اگغ  EPSاًِّا تغاتغ تاكض.
ًظغیَ صّم  M2صع كغى اّل ( ػضم ّجْص هالیات) ًظغیَ صّم تَ ًغر تاػصٍ هْعص تْهغ ؿِاهضاعاى هی پغصاػص ایي ًظغیَ تیاى هی کٌض
کَ تا اكؼایق اُغم كغکت چْى عیـک ؿِاهضاعاى اكؼایق هی یاتض تٌاتغایي تاػصٍ هْعص تْهغ آًاى ًیؼ اكؼایق هی یاتض تطْػ کلی ًغر
تاػصٍ ؿِاهضاعاى صع یک كغکت اُغهی ًـثت تَ ًغر تاػصٍ ُواى ؿِاهضاعاى صع ُواى كغکت صع كغایطی کَ ُیچ گًَْ تضُی ّجْص
ًضاكتَ تاكض اػ عاتطَ ػیغ هذاؿثَ هی كْص:

ً ←RBغر تِغٍ تضُی
 Un leve age ←unتضّى اُغم
هثال  :كغکتی ُیچ گًَْ تضُی ًضاعص ًّغر تاػصٍ ؿِاهضاعاى آى  %02اؿت كغى کٌیض كغکت تضُی تا ًغر تِغٍ  %02اسظ هی کٌض
ًّیوی اػ ؿِام سْص عا تاػسغیض هی کٌض صع ایي هْعت تاػصٍ ؿِاهضاعاى چَ تـییغی سْاُض کغص ؟

فرض دوم ( M2وجود مالیات ):
دو نظریه با فرض وجود مالیات به شرح زیر تغییر خواهد کرد
الف) نظریه اول در خصوص ارزش شرکت عبارتست از :

 Bمبلغ بدهی
 Tنرخ مالیات شرکت
در نظریه اول بیان می شود که ساختار سرمایه در ارزش شرکت موثر است بدین معنا که هر چقدر شرکت بدهی بشتری داشته باشد
ارزش آن یشتر می شود این یشتر شدن ارزش ناشی از ارزش فعلی کلیه صرفه جویی های مالیاتی ناشی از اخذ بدهی است.
ارزش فعلی کلیه صرفه جویی های مالیاتی به شرط اینکه مبلغ بدهی شرکت برای همیشه ثابت باشد از ضرب مبلغ بدهی در نرخ
مالیات بدست می آید در غیر این صورت باید صرفه جویی های مالیاتی هر سال را حساب کنیم وارزش فعلی آنها را باهم جمع نماییم.
مثال ) ارزش یک شرکت که در حال حاضر هیچ بدهی ندارد مبلغ  0111.111تومان است نرخ مالیات شرکت  %21است شرکت
اقدام به اخذ بدهی به مبلغ  511.111.111تومان جهت بازخرید بخشی از سهام می کند که نرخ بدهی  %01در سال است اگر همین
ساختار سرمایه برای همیشه در شرکت باقی بماند ارزش شرکت چقدر خواهد شد؟

در مثال فوق اگر این بدهی فقط برای 2سال برای شرکت وجود داشته باشد وبهره هر سال در پایان همان سال پرداخت شود اصل
مبلغ نیز در پایان سال دوم پرداخت شود ارزش شرکت چقدر خواهد شد؟

10.000.000

10.000.000

500.000.000*10% = 50.000.000*20% =10.000.000
+

نظریه دوم در فرض دوم در خصوص ریسک سهامداران :
بطور خالصه نرخ بازده مورد توقع سهامداران در شرکت اهرمی نسبت به حالت بدون اهرم در شرایطی که مالیات هم وجود داشته
باشد از رابطه زیر محاسبه می شود :

