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 شرح موضوع

 این مثال تاثیر اهرم مالی بر افزایش ریسک و بازده را نشان می دهد•

ذرصد  ۵۰- ۵۰دالر با احتمال شکست  ۱۰۰۰بدون لحاظ کردن مالیات یک تصمیم سرمایه گذاری با هزینه اولیه •

 .اتخاذ می شود

 ۹۰۰دالر و با احتمال صورت شکست ارزش آن  ۱۴۰۰در صورت موفقیت ارزش سرمایه گذاری در پایان سال •

 .دالر خواهد شد

 در پانل اول تمام منابع از طریق سهامداران تامین شده است•

بازده موزون با 

 احتمال
نتیجه سرمایه  احتمال برای سهامداران بازده سهامداران

 گذاری

-۵٪  -۱۰٪  ۹۰۰$  ۵۰٪ $۹۰۰  

۲۰٪ ۴۰٪ ۱۴۰۰$  ۵۰٪ $۱۴۰۰  

 بازده مورد انتظار ۱۵٪



 
موضوعشرح   

 

درصد تامین شود،  ۱۰دالر از طریق وام یکساله و با نرخ بهره  ۸۰۰درصد هزینه طرح معادل  ۸۰کنید که فرض •

 .دالر کاهش می دهد ۲۰۰این امر سرمایه گذاری سهامداران را تا 

 

 

 چه اتفاقی روی می دهد؟؟؟؟•

بازده 

 سهامداران
باقی مانده 

برای 

 سهامداران

طلب وام 

 دهندگان
نتیجه سرمایه  احتمال

 گذاری

-۹۰٪  ۲۰$  ۸۸۰$  ۵۰٪ $۹۰۰  

۱۶۰ ۵۲۰ ۸۸۰$  ۵۰٪ $۱۴۰۰  

بازده مورد 

 انتظار

بازده موزون با 

 احتمال

-۴۵٪  

۸۰ 

۳۵٪ 



 .دالر ۱۰۰۰با اینکه جریان نقدی سرمایه گذاری تغییر نکرده است •

 .جریان نقدی سهامداران به طور گسترده ای دچار تغییر شده است•

 .دالر جهت اصل و فرع بدهی قبل از دریافت وجهی پرداخت کنند ۸۸۰به خاطر اینکه سهامداران باید •

 .دالر خواهد بود ۲۰۰دالر در قبال پرداخت  ۵۲۰دالر یا  ۲۰دریافتی آنها •

 .درصدی است بازده موورد انتظار خواهد بود ۳۵ارقام بیانگر بازده •

بازده 

 سهامداران
باقی مانده 

برای 

 سهامداران

طلب وام 

 دهندگان
نتیجه سرمایه  احتمال

 گذاری

-۹۰٪  ۲۰$  ۸۸۰$  ۵۰٪ $۹۰۰  

۱۶۰ ۵۲۰ ۸۸۰$  ۵۰٪ $۱۴۰۰  

بازده مورد 

 انتظار

بازده موزون با 

 احتمال

-۴۵٪  

۸۰ 

۳۵٪ 



 نتیجه

:نتیجه  

:پیامد بری سهامداران دارد ۲تامین مالی از طریق بدهی . ۱  

بازده مورد انتظار را کاهش می دهد: الف  

.همچنین ریسک را افزایش می دهد. ب  

 

.سرمایه گذاری بار ریسک می تواند بازده های متفاوتی را داشته باشد  

 

سرمایه گذاری از طریق ح ص س:  می خواهید ریسک و بازده حد اقل شود   

!!!همان سرمایه گذاری با بدهی : می خواهید ریسک و بازده  حد اکثر شود  

 

 








