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 توانمند داد و ستد: یابزارها

 

 ارزش زمانی پول:
 "وقت طالست "همه ما به یک اصل پایبند هستیم

 به همین دلیل ما باید در ارزیابی های خود قاعده زمان را در نظر بگیریم. 
 به سه دلیل جریان نقدی در آینده از مشابه آن در زمان حال ارزش کمتری دارد:

 آینده ترجیح می دهند،مردم مصرف امروز را به -1
 تورم، قدرت خرید پول نقد را طی زمان کاهش می دهد، -2
 جریان های نقدی مربوط به آینده همراه با ریسک هستند.-3

 برای محاسبه ارزش زمانی پول می توانیم از روش های زیر استفاده نماییم:
 مادام العمر در حال رشد ساده، سالواره، سالواره در حال رشد، سالواره مادام العمر، سالواره

 ساده:
 ارزش فعلی جریان نقدی ساده به شکل زیر محاسبه می شود:

 

وجه نقد در زمان آتی

(1 + دوره زمانی(نرخ تنزیل
 

 
 ریال خریداری نمایید. 1000: فرض کنید شما در حال حاضر می توانید یک سهم را به قیمت 1مثال 

ریال  1200ریال سود نقدی به مبلغ  200با دریافت  بعد از یکسالید پیش بینی شما این است که این سهم را می توان
 بفروشید. 

 درصد است. 20نرخ سود سپرده بانکی در حال حاضر 
 سوال اول: آیا باید این سهم را خرید؟

 گام اول محاسبه ارزش فعلی وجوه دریافتی است:
1200 + 200

(1 + 20%)1 = 1273 

وجوه دریافتی بیش از بهای تمام شده سرمایه گذاری است بنابراین خرید این پاسخ: به دلیل اینکه خالص ارزش فعلی 
 سهم توجیه دارد.

 سوال دوم: نرخ بازده سرمایه گذاری چند درصد است:
1273

1000
= 27% 

 سالواره:
 جریانی از وجوه نقد ثابت است که در فواصل زمانی منظم و برای دوره های مشخص ایجاد می شود:
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وجه نقد ساالنه ∗

1 −
1

(1 +  تعداد دوره ها(نرخ تنزیل

نرخ تنزیل
 

 سالواره در حال رشد: 
 جریان وجوه نقدی است که با نرخی ثابت برای دوره زمانی مشخص رشد می کند

1)وجه نقد ساالنه + (رشد نرخ ∗

1 −
(1 +  تعداد دوره ها(نرخ رشد

(1 +  تعداد دوره ها(نرخ تنزیل

نرخ تنزیل − نرخ رشد
 

 سالواره مادام العمر:
 ز وجوه نقد ثابت است که در فواصل زمانی منظم برای همیشه ادامه می یابدجریانی ا

 

وجه نقد مورد انتظار 

نرخ تنزیل
 

 سالواره مادام العمر در حال رشد:
 جریان وجوه نقدی است که انتظار میرود با نرخی ثابت برای همیشه رشد کند

 

وجه نقد مورد انتظار در سال بعد 

نرخ تنزیل − نرخ رشد مورد انتظار
 

 
ریال سود تقسیم نموده و پیش بینی شما  200مثال عملی: فرض کنید سهمی را ارزیابی می کنید که طی سال گذشته 

درصد رشد کند و نرخ بازده مورد انتظار شما با توجه به  10این است که به صورت مادام العمر سود نقدی شرکت با نرخ 
 ست. با توجه به این داده ها می توان سهم را به شکل زیر ارزیابی نمود:درصد ا 20نرخ سود بانکی حدود 

 
200(1.20)

20%−10%
= 2400 

 
 




