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اصول ارزیابی مالی و اقتصادي  
هاي مشارکتی پروژه

علیرضا خیري: مدرس
alirezakheiri@gmail.com

ساختار تأمین مالی پروژه هاي مشارکت بخش عمومی و خصوصی

وام دهندگان

پیمانکار بهره بردار

سرمایه گذاران

شرکت پروژه

تأمین کننده موادسرمایه گذاران برداشت کننده

حقوق صاحبان سهام

قرارداد احداث

تفاهم نامه اعطاي امتیاز یا مجوز

بدهی

قرارداد تأمین مواد اولیهقرارداد فروش

O&Mقرارداد 

تأمین مالی
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دارایی شرکت پروژهاجزاي مالی تشکیل دهنده

بدهی حقوق 
صاحبان سهام دارایی

معادله حسابداري

بدهی

حقوق 
صاحبان 

سهام

منابع تأمین 
مالی پروژه
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صورتهاي مالی اساسی

لی
ي ما

رتها
صو

اع 
انو

)Balance Sheet(ترازنامه 

)Income Statement(صورت سود و زیان 

)Cash Flow Statement(صورت جریانات وجوه نقد 
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ترازنامه
معرف وضعیت مالی شرکت در یک مقطع زمانی معین است.
دارایی ها: سمت راست ترازنامه
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام: سمت چپ ترازنامه
کل منابع در دسترس یا داراییهاي شرکت را نشان می دهد  .
  نقدینگی شرکت و توانایی آن در بازپرداخت بدهی  هاي جاري و کوتاه مدت را

.نشان می دهد
 سالمت مالی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی هاي بلند مدت را نشان

.می دهد
مقدار سرمایه گذاري مالکان شرکت را نشان می دهد.
میزان سود و زیان انباشته را نشان می دهد.
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ترازنامه
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بدهی ها دارایی ها
هاي جاري بدهی دارایی هاي جاري

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاري وجوه نقد
ها پیش دریافت مدت سرمایه گذاري هاي کوتاه

تسهیالت و اعتبارات دریافتی کوتاه مدت حساب ها و اسناد دریافتنی تجاري
بدهی هاي غیرجاري موجودي کاال

تسهیالت و اعتبارات دریافتی بلندمدت دارایی هاي غیر جاري
ذخیره بازخرید خدمات کارکنان سرمایه گذاري هاي بلندمدت

حقوق صاحبان سهام دارایی هاي ثابت

سرمایه استهالك انباشته
قانونی اندوخته دارایی هاي نامشهود

انباشته )زیان(سود 
سهام) کسر(صرف 
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صورت سود و زیان
.میزان سودآوري و عملکرد شرکت را طی یک دوره زمانی معین نشان می دهد•
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صورت سود و زیان
)فروش(هاي عملیاتی  درآمد

:کسر می شود

هزینه مواد اولیه
حقوق و دستمزد هزینه

هزینه تعمیر و نگهداري
هزینه انرژي

هزینه استهالك
)EBIT(سود قبل از کسر بهره و مالیات 

هاي بهره هزینه: کسر می شود
)EBT(سود قبل از کسر مالیات 

مالیات هزینه: کسر می شود
سود خالص

صورت جریانات وجوه نقد
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CASH 
OUTFLOWS

Operating
Activities

Financing
ActivitiesInvesting

Activities

CASH 
INFLOWS

Financing
Activities

Operating
Activities

Investing
Activities
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  Total Cash Flowجریانات نقدینگی کل 

جریانات نقدینگی ناشی از فعالیت هاي عملیاتی
CFO (Cash Flow from Operating Activities)

جریان نقدینگی ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري
CFI (Cash Flow from Investing Activities)

جریان نقدینگی ناشی از فعالیت هاي تامین مالی
 CFF (Cash Flow from Financing Activities)

صورت جریانات وجوه نقد

10

نقدینگی دریافت شده
از بابت فروش محصوالت و خدمات 

نقدینگی پرداخت شده
بابت تولید محصوالت و خدمات

جریانات نقدینگی ناشی از 
فعالیت هاي تولیدي

نقدینگی دریافت شده
از بابت فروش دارایی هاي ثابت نظیر

.... ساختمان ، ماشین آالت و 

نقدینگی پرداخت شده
بابت خرید و اکتساب دارایی هاي ثابت 

....نظیر ساختمان ، ماشین آالت و 

جریانات نقدینگی ناشی از 
فعالیت هاي سرمایه گذاري

نقدینگی دریافت شده
بدهیدر نتیجه انتشار سهام و 

نقدینگی پرداخت شده
بازپرداخت بدهی و بازخرید سهام

جریانات نقدینگی ناشی از 
فعالیت هاي تامین مالی






 

 

خالص تغییر در 
جریانات نقدینگی



تامین مالی:

Financing :

سرمایه گذاري:

Investing :

عملیات :

Operations :

منابع نقدینگی
Cash Inflows

مصارف نقدینگی
Cash Outflows

خالص جریان نقدینگی
Net Cash Flows

صورت جریانات وجوه نقد
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 سال با نظر مورد سال اطالعات مقایسه براساس :روند تحلیل و تجزیه یا افقی تحلیل و تجزیه.1
 تحلیل و تجزیه این در .شود می تعیین شرکت وعملکرد مالی وضعیت نامطلوب یا مطلوب روند قبل، هاي
.گردد می تعیین قلم همان قبل سال به نسبت زیان و سود و ترازنامه صورت اقالم از یک هر رشد روند

  پایه عنوان به مالی درصورتهاي مهم قلم یک عمودي تحلیل و تجزیه در: عمودي تحلیل و تجزیه.2
 در مثال عنوان به   .شود می مقایسه پایه قلم این با مالی صورتهاي آن اقالم سایر و شده گرفته نظر در

 به نسبت داراییها اقالم از هریک و شده نظرگرفته در %100داراییها، مجموع ترازنامه عمودي تحلیل و تجزیه
 صاحبان حقوق و بدهیها مجموع به نسبت سهام صاحبان حقوق و بدهیها اقالم از یک هر و داراییها مجموع

 و شده نظرگرفته در %100 معادل خالص فروش نیز وزیان سود درصورت.شود می محاسبه سهام
.شوند می سنجیده آن به نسبت سایرحسابها

 روابط نظیر اطالعاتی افشاي رود، می کار به سازمان ساختاردرونی افشاي منظور به عمودي تحلیل و تجزیه
 منابع ترکیب ایجاد که داراییهایی ترکیب و فروش درآمد و زیان و سود ازحسابهاي یک هر بین موجود
 تجزیه نتایج این بر ؛عالوه…غیره و سهام صاحبان حقوق یا و مدت بلند یا ازجاري بدهیها،اعم شامل سرمایه

.رود کارمی به صنعت در شرکت نسبی موقعیت ارزیابی براي عمودي تحلیل و

  

تجزیه و تحلیل افقی و عمودي

11

تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی
 :مالی در یک دسته بندي کلی به پنج دسته تقسیم می شوندهاي نسبت

 بدهیهاي بازپرداخت قبال در را موسسه نقدینگی قدرت و کفایت که هستند نسبتهایی :نقدینگی نسبتهاي 1)
 که است افرادي و موسسه مدت کوتاه بستانکاران توجه مورد بیشتر نسبت این . کند می مشخص مدت کوتاه

.بدهند وام موسسه به دارند تصمیم
 تامین میزان دهد می نشان اول گروه :شوند می تقسیم گروه دو به ها نسبت این :)اهرمی (بدهی نسبتهاي 2)

 می نشان را دیون پرداخت در را شرکت سودآوري چگونگی دوم گروه .است چقدر ها بدهی طریق از  شرکت مالی
.دهد

.دهد می نشان را ها دارایی بر مدیریت در  کارایی میزان ها نسبت از گروه این :)کارایی( فعالیت نسبتهاي 3)
 آوري سود چگونگی و میزان و کنند می ارزیابی را شرکت کلی عملکرد نسبتها این :سودآوري نسبتهاي 4)

.کرد خواهند تحلیل را شرکت
 آینده و گذشته عملکرد مورد در سهامدارن نگرش بیانگر ها نسبت از گروه این :بازار ارزش هاي نسبت 5)

.است منعکس سهام قیمت در که است شرکت

:نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی دهند "تحلیلگران مالی معموال
 مقایسه با صنایع مشابه
 نسبتهاي مربوط به دوره جاري با نسبتهاي سالهاي گذشته و نسبتهاي مورد: تجزیه و تحلیل روند

انتظار عادي مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به  
.بهبود است یا خیر

12
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تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی

13

نسبت هاي مالی

نسبت هاي نقدینگی. 1
=دارایی جاري / بدهی جاري نسبت جاري

=دارایی جاري  -)موجودي کاال + پیش پرداخت ها / (بدهی جاري )سریع(نسبت آنی 

)اهرمی(نسبت هاي بدهی . 2
=کل بدهی / کل دارایی نسبت بدهی

) =EBIT( سود قبل از بهره و مالیات/ هزینه بهره توان پرداخت بهره

=کل بدهی / حقوق صاحبان سهام نسبت بدهی به ارزش ویژه

)کارایی(نسبت هاي فعالیت . 3
=بهاي تمام شده کاالي فروش رفته / موجودي کاال گردش موجودي کاال

=فروش / داراییگردش دارایی

=حسابهاي دریافتنی ) / فروش/  360(   دوره وصول مطالبات

نسبت هاي سودآوري. 4

=سود خالص پس از مالیات / فروش   نسبت سود به فروش

=فروش  -قیمت تمام شده کاالي فروش رفته /  فروش حاشیه سود ناخالص

=سود خالص پس از مالیات / کل دارایی   )ROI(نرخ بازده سرمایه گذاري

=سود خالص پس از مالیات / حقوق صاحبان سهام   )ROE(بازده حقوق صاحیان سهام 

) =EBIT( سود قبل از بهره و مالیات/ کل دارایی قدرت کسب سود از دارایی ها  

نسبت هاي ارزش بازار. 5
=قیمت هر سهم / سود هر سهم )P/ E(ارزش بازار هر سهم به سود هرسهم 

=قیمت هر سهم / ارزش دفتري هر سهم )P/ BV(ارزش بازار هر سهم به سود هرسهم 

)Business Plan(نحوه انجام یک طرح تجاري 

انجام مطالعات فنی

انجام مطالعات بازار

ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه
14
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نحوه انجام ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه
• برآورد هزینه هاي ساخت و ساز
• برآورد هزینه خرید و نصب تجهیزات

برآورد هزینه هاي سرمایه اي 
)CAPEX(

• برآورد هزینه هاي عملیاتی
• برآورد صورت سود و زیانبرآورد درآمدهاي عملیاتی

• برآورد برنامه زمانی اجراي پروژه
• محاسبه جریان نقديمحاسبه جریان نقدي براي پروژه و سهامداران

• محاسبه هزینه سرمایه
• محاسبه شاخصهاي ارزیابیمحاسبه شاخص هاي ارزیابی طرح و تحلیل آن

15

محاسبه جریان نقدي پروژه

16

)FCFF(جریان نقدي آزاد بنگاه  =

تغییرات سرمایه در گردش -

هزینه هاي سرمایه اي -

استهالك +

EBIT (1-t)
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سهامدارانمحاسبه جریان نقدي 

17

)FCFE(جریان نقدي آزاد سهامداران = 

تغییرات در اصل بدهی +

)FCFF(جریان نقدي آزاد بنگاه 

مثالی از صورت سود و زیان

18

123456دوره بهره برداري
139513961397139813991400تاریخ

 659,405 549,504 381,600 254,400 159,000-درآمدهاي عملیاتی
(64,696)(53,914)(44,928)(37,440)(31,200)(26,000)حقوق و مزایاي پرسنل

(16,174)(13,478)(11,232)(9,360)(7,800)(6,500)نگهداري و تعمیرات
(36,081)(30,067)(25,056)(20,880)(17,400)(14,500)مواد و اقالم مصرفی

(37,325)(31,104)(25,920)(21,600)(18,000)(15,000)هزینه هاي انرژي  
(2,488)(2,074)(1,728)(1,440)(1,200)(1,000)سایر هزینه هاي تولید

(65,940)(54,950)(38,160)(25,440)(15,900)-پرداختی به بخش عمومی
(222,705)(185,587)(147,024)(116,160)(91,500)-هزینه هاي عملیاتی

(25,383)(25,383)(25,383)(25,383)(25,383)-استهالك
 411,317 338,533 209,193 112,857 42,117-مالیاتسود قبل از کسر بهره و 

-----هزینه هاي بهره
 411,317 338,533 209,193 112,857 42,117-سود قبل از کسر مالیات

(102,829)(84,633)(52,298)(28,214)(10,529)-مالیات
 308,488 253,900 156,895 84,643 31,588 0سود خالص



10

محاسبه جریان نقدي آزاد: مثال

123456دوره بهره برداري
139513961397139813991400تاریخ

 477,257 393,484 247,353 138,297 58,017-مالیاتسود قبل از کسر بهره و 
(119,314)(98,371)(61,838)(34,574)(14,504)-مالیات بر درآمد

 25,383 25,383 25,383 25,383 25,383-استهالك
(2,613)(2,177)(1,814)(1,512)(6,300)-تغییرات در سرمایه در گردش

-----(1,492,500)هزینه هاي سرمایه اي

 380,714 318,319 209,083 127,594 62,596(1,492,500)جریان نقدي آزاد

19

ارزش فعلی خالص عبارتست از حاصل : ارزش فعلی خالص
.تفریق ارزش فعلی درآمدها و ارزش فعلی سرمایه گذاري ها

n: پروژه عمر دوره
K: سرمایه از استفاده هزینه نرخ )Cost Of Capital( بهره نرخ یا

 ).ماند می بانک در سرمایه اگر سود نرخ( 

ارزیابی پروژه ها
NPVارزش فعلی خالص  تعریف

20
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t=0

t=1

t=2 t=3

t=4

t=5

1wCashOutflo
4wCashOutflo

2CashInflow 3CashInflow 5CashInflow1CashInflow

wsCashOutflosCashInflow PVPVNPV 
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ارزیابی پروژه ها
NPVتصمیم گیري بر اساس ارزش فعلی خالص 

   

if
if
if

0
0
0





NPV
NPV
NPV جهت پذيرش است داراي توجیه اقتصاديطرح 

جهت پذيرش است فاقد توجیه اقتصاديطرح 

نسبت به پذيرش و يا عدم پذيرش طرح بی تفاوتی
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:مثال
  آنكه فرض با ، باشد زير جدول صورت به گذاري سرمايه طرح يك نقدينگي جريانات اگر

  باشد، خود سرمايه روي بر %15 با معادل اي ساالنه بازگشت كسب به قادر گذار سرمايه
 خواهد مقدار چه نظر مورد گذار سرمايه براي فوق گذاري سرمايه طرح حال ارزش خالص

)پذيرد مي صورت سال هر انتهاي در نقدينگي جريان( بود؟

سال 1 2 3 4 5 6
جریان نقدینگی دریافتی - 350 600 2300 850 600
جریان نقدینگی پرداختی 1000 400 - - 150 200

24

ارزیابی پروژه ها
NPVمثال ارزش فعلی خالص  حل

 زير صورت به را نظر مورد گذاري سرمايه طرح حال ارزش خالص توان مي نتيجه در
:نمود محاسبه

wsCashOutflosCashInflow PVPVNPV 

132313332656 NPV
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ارزیابی پروژه ها
(NPV Profile)رسم نمودار خالص ارزش حال 

NPV يا و حال ارزش خالص نمودار Profile حال ارزش خالص حساسيت دهنده نشان 
  به يا و سرمايه فرصت هزينه نرخ( تنزيل نرخ در تغيير به (NPV) گذاري سرمايه طرح

 .باشد مي )انتظاري بازگشت نرخ ديگر معناي
تنزيل نرخ و حال ارزش خالص رابطه تحليل1.
تنزيل نرخ در تغييرات به حال ارزش خالص حساسيت ميزان تحليل2.
نقدينگي جريانات در تغييرات به حال ارزش خالص حساسيت ميزان تحليل3.

26

ارزیابی پروژه ها
(NPV Profile)خالص ارزش حال ): 1(نمودار

فرصت هزینه نرخ با گذاري سرمایه طرح حال ارزش خالص میان رابطه بررسی

-8,000 

-4,000 

0 

4,000 

8,000 

12,000 

16,000 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N
P

V

Discount rate

Net Present Value Profile

رابطه عکس میان خالص ارزش حال و نرخ تنزیل



14

27

ارزیابی پروژه ها
(NPV Profile)خالص ارزش حال ): 2(نمودار

فرصت هزینه نرخ تغییرات به نسبت گذاري سرمایه طرح حال ارزش خالص حساسیت بررسی

Net Present Value Profile

-3,000 

1,000

5,000

9,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Discount rate

N
PV
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  و نقدينگي جريانات اساس بر حال ارزش خالص1.
 مي محاسبه حسابداري زيان و سود اساس بر نه

  .گردد
 خالص محاسبه در استفاده مورد تنزيل نرخ2.

 سرمايه طرح فرصت هزينه نرخ ، حال ارزش
 آن گذار سرمايه منظر از بررسي مورد گذاري

  .دارد تفاوت بهره نرخ با بوده، طرح
 ، حال ارزش خالص براي شده محاسبه مقدار3.

 و بوده طرح اقتصادي سود ميزان دهنده نشان
 .آن حسابداري سود ميزان نه

ارزیابی پروژه ها
(NPV)چند تذکر در خصوص خالص ارزش حال 

 طرح يك حال ارزش خالص براي شده محاسبه مقدار4.
  براي اقتصادي سود كل دهنده نشان ، گذاري سرمايه
 ازاي به اقتصادي سود ميزان ، بوده طرح آن گذار سرمايه

 نمي نشان را گرفته صورت گذاري سرمايه ريال يك هر
  .دهد

 معيار از استفاده با گذاري سرمايه هاي طرح مقايسه امكان5.
 مورد هاي طرح عمر كه شرايطي در ، حال ارزش خالص
 چنين و نداشته وجود باشند متفاوت يكديگر با بررسي
 اي كننده گمراه نتايج تواند مي ، بوده اشتباه اي مقايسه
 .باشد داشته بدنبال

 نشان (NPV) حال ارزش خالص براي آمده بدست مقدار6.
 هزينه نرخ تغييرات به نسبت آن حساسيت ميزان دهنده
.باشد نمي )تنزيل نرخ( فرصت
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ارزیابی پروژه ها
NPVمقایسه طرح هاي سرمایه گذاري با کمک 

: حال ارزش خالص معیار اساس بر گذاري سرمایه هاي طرح بندي اولویت
مالی منابع محدودیت وجود عدم : اول حالت

  تمامي در تا باشد مي گذار سرمايه نفع به ، مالي منابع در محدوديت وجود عدم شرايط در
  در .نمايد گذاري سرمايه باشند مي مثبت حال ارزش خالص داراي كه هايي طرح

 نرخ معيار از تا است مناسب گذاري سرمايه هاي طرح بندي رتبه منظور به اينحالت
NPV) حال ارزش خالص Ratio) نماييم استفاده.  

مالی منابع محدودیت وجود : دوم حالت
  خطي ريزي برنامه هاي روش از بايست مي ، مالي منابع در محدوديت وجود شرايط در

  سرمايه هاي طرح سبد حال ارزش خالص كردن حداكثر به نسبت و نموده استفاده
Projects) گذاري Portfolio) نماييم اقدام مالي منابع محدوديت به توجه با.

30

)  13(ارزیابی پروژه ها 
(NPV Ratio)معیار نسبت خالص ارزش حال 

  طرح اجراي از حاصل اقتصادي سود ميزان دهنده نشان حال ارزش خالص نسبت معيار
  زير صورت به و بوده گرفته صورت گذاري سرمايه ريال يك هر بازاي گذاري سرمايه
 .گردد مي محاسبه

 Inv
NPVNPVRatio 

if
if
if

B
Ratio

A
Ratio

B
Ratio

A
Ratio

B
Ratio

A
Ratio

NPVNPV
NPVNPV
NPVNPV





 برخوردار است Bاز اولویت اجرا در مقایسه با طرح  Aطرح 
برخوردار است Aاز اولویت اجرا در مقایسه با طرح  Bطرح 
برخوردار است Bاز اولویت یکسانی جهت اجرا در مقایسه با طرح  Aطرح 
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ارزیابی پروژه ها 
اولویت بندي طرح هاي سرمایه گذاري بر اساس معیار خالص ارزش حال 

  هاي روش اساس بر گذاري سرمايه هاي طرح بندي اولويت منابع، در محدوديت هنگام به
 هاي طرح از يك هر در گذاري سرمايه ضرايب                            ( .پذيرد مي صورت مقيد سازي بهينه
)باشند مي بررسي مورد گذاري سرمايه

EDCBA NPVeNPVdNPVcNPVbNPVaNPV 

13000 EDCBA InveInvdInvcInvbInvatmentTotalInves:QC

edcba ,,,,

1

0




or

اگر در این طرح ، سرمایه گذاري صورت نپذیرد

اگر در این طرح ، سرمایه گذاري صورت بپذیرد

edcba ,,,,
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ارزیابی پروژه ها
شاخص سودآوري 

  محاسبه ، گذاري سرمايه طرح يك در اقتصادي سود وجود بررسي براي ديگري روش
  حال ارزش مقايسه به اقدام شاخص اين .باشد مي گذاري سرمايه طرح سودآوري شاخص
.پردازد مي نقدينگي جريانات حال ارزش و دريافتي نقدينگي جريانات

wsCashOutflo

sCashInflow

PV
PV

PI 

if
if
if

1
1
1





PI
PI
PI





0
0
0





NPV
NPV
NPV طرح داراي توجیه اقتصادي جهت سرمایه گذاري است

بی تفاوتی نسبت به سرمایه گذاري و یا عدم سرمایه گذاري
طرح فاقد توجیه اقتصادي جهت سرمایه گذاري است
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ارزیابی پروژه ها
(IRR)نرخ بازده داخلی 

  خالص محاسبه براي شده ارائه فرمول از بايست مي داخلي بازده نرخ محاسبه منظور به
  ارزش خالص آن بازاي كه نمود جستجو را تنزيلي نرخ آن در ، نموده استفاده حال ارزش
:داشت خواهيم .گردد مي صفر با برابر حال


 


T

t
tr
wsNetCashFloNPV

1 )1(

0
)1(1







T

t
tIRR
wsNetCashFloNPVif 0 NPVIRRr 
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ارزیابی پروژه ها
نمودار -(IRR)نرخ بازده داخلی 

NPV Profile
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%)31(نرخ بازده داخلی 
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ارزیابی پروژه ها
(IRR)تصمیم گیري بر اساس نرخ بازده داخلی 

if
if
if

rIRR
rIRR
rIRR





0
0
0





NPV
NPV
NPV طرح داراي توجیه اقتصادي جهت سرمایه گذاري است

بی تفاوتی نسبت به سرمایه گذاري و یا عدم سرمایه گذاري

طرح فاقد توجیه اقتصادي جهت سرمایه گذاري است

NPV Profile

-4,000 

-2,000 

0

2,000

4,000

6,000
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Discount Rate

N
PV
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)  19(ارزیابی پروژه ها 
در نمودار (IRR)مفاهیم  

بی تفاوتی سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاري و یا عدم سرمایه گذاري

طرح داراي توجیه اقتصادي براي سرمایه گذاري است  

IRRr  0 NPV

IRRr  0 NPV
طرح فاقد توجیه اقتصادي

براي سرمایه گذاري است   

IRRr  0 NPV
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ارزیابی پروژه ها
(IRR)محدودیت هاي استفاده از نرخ بازده داخلی 

)متعارف غير و متعارف( نقدينگي جريانات به وابستگي1.

داخلي بازده نرخ كمك به گذاري سرمايه هاي طرح مقايسه امكان عدم2.

بود نخواهد گذار سرمايه براي عملي بازده نرخ دهنده نشان داخلي بازده نرخ3.

چندگانه داخلي بازده هاي نرخ4.

داخلي بازده نرخ وجود عدم5.

38

n

tn
n

t
tn

t
t
t

MIRR

rCIF

r
COF

)1(

)1(

)1(
0

0 















ارزیابی پروژه ها 
(MIRR)نرخ بازده داخلی تعدیل شده 

MIRR
r
CIF
COF (Cash Outflow)جریان نقدینگی پرداختی 

(Cash Inflow)جریان نقدینگی دریافتی 

)نرخ تنزیل(نرخ هزینه فرصت سرمایه گذاري از منظر سرمایه گذار 
نرخ بازده داخلی تعدیل شده
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 BA NPVNPV BA MIRRMIRR 

ارزیابی پروژه ها 
(MIRR)بازده داخلی تعدیل شده تصمیم گیري با نرخ 

if 

BA NPVNPV BA IRRIRR if 
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ارزیابی پروژه ها
دوره بازگشت سرمایه

0 1 2 …… T-1 T

خالص جریانات نقدینگی NCF0 NCF1 NCF2 …… NCFT-1 NCFT

nNPP   



n

t
tNCF

1
0

+ تعداد سال هاي قبل از بازیافت کامل سرمایه = دوره بازیافت سرمایه 
سرمایه بازیافت نشده در ابتداي دوره
خالص جریانات نقدینگی در طی سال

 گذاري سرمایه از حاصل ورودي نقد هاي جریان که است زمانی مدت : سرمایه بازگشت دوره
.شد خواهد گذاري سرمایه خالص مساوي

.باشد کمتر آن سرمایه بازگشت دوره که است مطلوبتر طرحی



21

41

مفهوم  : هزینه سرمایه

 شرکت یک هدف که است فرض این بر مبتنی سرمایه هزینه مفهوم•
 .سهام داران ثروت رسانیدن حداکثر به از است عبارت

 از یک هر .است خود به مخصوص بازده و ریسک داراي شرکتی هر•
 تا گرفته ممتاز سهام و قرضه اوراق دارندگان از سرمایه گذار گروه هاي

  دنبال را باشد آن ریسک درخور که بازدهی نرخ شرکت، عادي سهام داران
 باید شرکت که بازدهی نرخ حداقل از است عبارت سرمایه هزینه .می کنند
.شود تأمین شرکت در سرمایه گذاران نظر مورد بازده تا آورد به دست

 سرمایه اش هزینه از شرکت یک سرمایه گذاران بازده نرخ اگر حقیقت در•
 یابد، افزایش بازده میزان این ریسک، درجه رفتن باال بدون اگر و باشد بیشتر
.یافت خواهد افزایش سهام داران ثروت

42

:با بود خواهد برابر گذاري سرمايه طرح براي سرمايه فرصت هزينه وزني متوسط

(WACC)متوسط وزنی هزینه فرصت سرمایه ): 2(هزینه سرمایه

PED r
PED

Pr
PED

Etr
PED

DWACC 








 )1(

P
E
D )  تامین مالی از طریق استقراض(ارزش کل بدهی طرح 

)  تامین مالی از طریق انتشار سهام عادي(ارزش کل سرمایه عادي طرح 

)  تامین مالی از طریق انتشار سهام ترجیحی(ارزش کل سهام ترجیحی طرح 
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CAPM/ هزینه سهام عادي: هزینه سرمایه
استفاده ) CAPM(براي محاسبه هزینه سهام عادي، همچنین می توان از الگوي قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي 

.کرد
:گام هاي اجرایی مدل به شرح زیر می باشند

.که معموالً برابر است با بازده اوراق قرضه خزانه بلندمدت) Rf(تعیین نرخ بدون ریسک : 1گام 
محاسبه ضریب بتا  و استفاده از آن به عنوان شاخصی براي ریسک سهام شرکت: 2گام 
).  Rm(محاسبه نرخ بازده جاري مورد انتظار در بازار یا میانگین سهام : 3گام 
جایگزین کردن مقادیر باال در معادله الگوي قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي جهت محاسبه نرخ بازده : 4گام 

:مورد انتظار سهام

  

اغلب تحلیل گرانی که یا به الگوهاي ارائه شده اعتماد کافی ندارند و یا فرصت محاسبه آن ها را ندارند از روش دیگري 
در این روش تحلیل گر با توجه به نوع قضاوت . براي محاسبه هزینه سهام عادي و نیز هزینه بدهی استفاده می کنند

.درصدي را به نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت شرکت می افزاید 7تا  4خود، یک صرف ریسک 
Ke= بازده اوراق قرضه + صرف ریسک 

از آن جا که برآورد صرف ریسک مبتنی بر قضاوت فردي می باشد، در نتیجه مقادیر برآوردي هزینه سهام عادي نیز 
الزم به ذکر است صرف ریسک را می توان به صرف نکول کشور و صرف نکول . مبتنی بر قضاوت فردي خواهد بود

.شرکت تقسیم نمود

)( fmfe RRRK  

44

مفهوم ریسک

:کرد تقسیم بخش دو به می توان را سهام مجموعه ریسک کل در

  که است ریسک از بخش آن که کاهش پذیر ریسک یا غیرسیستماتیک ریسک .1
  یک مختص که را سهام مجموعه ریسک کل از بخش آن ریسک این .داد کاهش را آن می توان
  ریسک آمدن پدید باعث که عوامل برخی .می دهد نشان است، خاص صنعت یا شرکت

 اقدامات صنعت، یا شرکت تولیدي خدمات و کاالها :قرارند این از می شوند غیرسیستماتیک
.شرکت هزینه هاي ساختار و مدیریت نوع رقیبان،

  افزایش با که است ریسک از بخش آن که سیستماتیک ریسک یا کاهش ناپذیر ریسک .2
  مجموعه ریسک کل از بخش آن نشان دهنده ریسک این.داد کاهش را آن نتوان سهام تعداد
  قرار تأثیر تحت را بازار در موجود سهام کل قیمت که عواملی وجود دلیل به که است سهام

  اقتصادي، و سیاسی تحوالت سیستماتیک ریسک مهم عوامل از .است آمده به وجود می دهند،
.است بیکاري و تورم تجاري، چرخه هاي
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نمودار انواع ریسک): 2(بتا 

انجام آنالیزهاي حساسیت

انجام آنالیز حساسیت نسبت به تغییر در هزینه هاي سرمایه اي•
عملیاتیانجام آنالیز حساسیت نسبت به تغییر در هزینه هاي •
درآمدهايانجام آنالیز حساسیت نسبت به تغییر در •
سایر مفروضات طرحانجام آنالیز حساسیت نسبت به تغییر در •

46
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با تشکر از توجه شما


