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هزینه سرمایه و ساختار سرمایه
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 نرخ بازده مورد انتظار در مقایسه با هزینه ی سرمایه

 10وقتی می گوییم نرخ بازده موودد ننتاواد یور اورمایا گومند  مو             
ددصد نات، مناود ما نین نات کا صرفا نگر نرخ بازده نین ارمایا گومند  

 . ددصد بیشتر باشد، ندزش فعلی خالص آن م بت خونهد بود 10نز 
یون  ندیگر نرخ بازده مودد ننتااد نین نات کا شرکت باید نز محل  رتفسی    

دد  ننددصد بازده کسب کند تا ننتاواد اورمایا گومند    10ارمایا گمند  
زمینا   ناتفاده نز ارمایا   آنان برن  تامین مالی پروژه برآودد شود و 
با همین دلیل گاهی می گوییم هزینا   ارمایا   نین ارمایا گومند   

 .ددصد نات 10
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:سیاست مالی و هزینه سرمایه  

 

هزینا   ارمایا یر شرکت منعکس کننده   نرخ بازده مودد ننتااد    
با توجا با نین کا شرکت هم نز  . دندنییها  آن با عنونن یر کل نات

بدهی و هم نز حقوق صاحبان اهام ناتفاده می کند، هزینا   ارمایا 
. کل آن ترکیبی نز نرخ بازده مودد توقع ونم دهندگان و اهامدندنن نات

با عبادت دیگر هزینا ارمایا شرکت هم هزینا   بدهی و هم هزینا   
 .حقوق صاحبان اهام دن منعکس می کند
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 هزینه ی حقوق صاحبان سهام

بحث دن با دشوندترین اونل موجود دد مودد هزینا   ارمایا آغاز می      
هزینا   کل حقوق صاحبان اهام چند ددصد نات؟ دلیل دشوند  : کنیم

بودن اونل فوق نین نات کا هیچ دوش مستقیمی برن  تعیین نرخ بازده  
 .  مودد ننتااد صاحبان اهام نز ارمایا گمند  هایشان وجود ندندد

دد نین قسمت دو دوش نصلی برن  برآودد هزینا   حقوق صاحبان اهام       
 :  دن مطرح می کنیم

 (SML)نلگو  اود تقسیمی دو با دشد و دوش خط بازند ارمایا      
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:الگوی سود تقسیمی رو به رشد  

ااده ترین دنه برن  تخمین هزینا   حقوق صاحبان اهام، ناتفاده نز     
با نین فرض کا اود تقسیمی  . نلگو  اود تقسیمی دو با دشد نات

دن با صودت   .P، دشد کند، می تونن قیمت اهم gشرکت با نرخ ثابت 
 :زیر محاابا کرد

 

 

مبلغ اود تقسیمی تازه پردنخت شده نات و اود   .Dدد نین دنبطا،      
برن  نشان دندن نرخ بازده مودد ننتااد  . پیش بینی شده   دوده   بعد
 (.نات Equityمعرف  E)اهام دندنن، نز ناتفاده کردیم 
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با عنونن مجهول معادلا   فوق دن با   می توننیم با دد نار گرفتن      
 :  صودت زیر نشان دهیم

 

 
نز آنجا کا    نرخ بازده مودد توقع اهامدندنن نات، می تونن آن دن هزینا      

 .حقوق صاحبان اهام شرکت تفسیر کرد
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فرض کنید شرکت مخابرنت ناتانی کا یر شرکت بزدگ دد زمینا  : م ال    
 4عرضا   خدمات ندتباطی نات، اال گمشتا با نزن  هور اوهم خوود    

دد حال حاضر، قیمت فعلی هر اهم نین شرکت . دالد اود پردنختا نات
برآودد می کنید کا اود تقسیمی نین شورکت هموونده بوا    . دالد نات 60

هزینوا   اورمایا   حقووق    . ددصود دد اوال، دشود کنود     6نرخ ثابوت  
 صاحبان اهام نین شرکت چند ددصد نات؟ 

با ناتفاده نز نلگو  اود تقسیمی دو با دشد، اود تقسیمی مودد ننتاواد      
 :برنبر نات با D1اال آینده یعنی 
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 (1.06 )4   = 
4.24= 

 :بنابرنین هزینا   ارمایا حقوق صاحبان اهام،   برنبر نات با

 

،  
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 تخمین نرخ رشد
دن  gبرن  ناتفاده نز نلگو  اود تقسویمی دو بوا دشود بایود نورخ دشود،           

 :برن  ننجام نین کاد دو دوش وجود دندد.برآودد کنیم
 ناتفاده نز نرخها  دشد تادیخی ( 1

 .ناتفاده نز پیش بینی ها  تحلیل گرنن دد مودد نرخ دشد آینده( 2

نین نات کا میانگین برآوددها  مختلف دن   gیکی نز دنهها  تخمین     
 .محاابا کنیم

دن   -م   پنج اال -دوش دیگر نین نات کا اودها  تقسیمی گمشتا    
م   فرض کنید  . ددنار بگیریم و نرخ دشد مرکب دن تعیین کنیم

 :نط عات زیر موجود نات
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 سال               سود تقسیمی  

   2000                           1.1$ 

2001                             1.2 

2002                           1.35 

2003                             1.4 

2004                            1.55  

دالد  1.55دالد  بوا   1.1، نرخی نات کا با آن، طوی چهواد اوال،    gنرخ دشد مرکب     
 :نفزنیش یافتا نات
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نگر دشدها  تادیخی دندن  نواان باشند، نرخ دشد مرکب، نسبت با ننتخاب اوالها       
دد نین حالت بهتر نات نرخ دشد دن نز یر . نول و آخر حساایت زیاد  خونهد دنشت

 :اال با اال دیگر محاابا کنیم و اپس میانگین آنها دن محاابا کنیم
 اال         اود تقسیمی    تغییر بر حسب دالد            ددصد تغییر

2000                  1.1$                     -                               - 
 2001                    1.2                   0.1$                     9.09% 

 2002                  1.35                   0.15                         12.5 

2003                    1.4                    0.05                           3.7 

2004                  1.55                     0.15                        10.71 

دد نین دوش تغییر اود تقسیمی دن نز یر اال با اال دیگر محاابا کرده و اوپس      
، اوود  2001پوس مو   دد   . اپس نین تغییرنت دن با صودت ددصود نشوان دنده نیوم   

ددصد نفزنیش دد  9/09دقم ممکود بیانگر . نفزنیش یافتا نات 1/2با  1/1تقسیمی نز 
 %9: =اود تقسیمی نات
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 :نگر نز نز چهاد نرخ دشد میانگین بگیریم، نتیجا   کاد برنبر نات با   
 
 

 .ناتفاده کنیم gمی توننیم نز نین دقم با عنونن برآودد  نز نرخ دشد مودد ننتااد     
 :مزنیا و معایب دوش مدل اود تقسیمی دو با دشد

ددک دویکرد آاان نات ولی چند مشکل و . نولین مزیت نین دویکرد اادگی آن نات    
 .نقص عملی دندد

نیرند نین دوش آن نات کا هزینا   برآودد شده حقوق صواحبان اوهام، نسوبت بوا          
، هزینوا   gم   تنها یر نفزنیش ننودک دد  . نرخ دشد برآودد شده بسیاد حساس نات

 .برآودد شده حقوق صاحبان اهام دن با مقدند زیاد  نفزنیش خونهد دند
. نیرند دیگر نین دوش آن نات کا دیسر با صودت صوری  ددناور گرفتوا نموی شوود         
 (SMLبرخ ف دوش )
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(SML)روش خط بازار اوراق بهادار 
 :نرخ بازده مودد ننتااد یر ارمایا گمند  دندن  دیسر با اا عامل بستگی دندد

 نرخ بازده بدون دیسر. 1

  صرف دیسر بازند   . 2

 .دیسر ایتماتیر دندنیی نسبت با اط  میانگین آن کا ضریب بتا نامیده می شود. 3

می تونن نرخ بازده موودد ننتاواد حقووق صواحبان اوهام       SMLبا توجا با معادلا       
 :شرکت دن با صودت زیر نشان دند

 
 

برن  نینکا دوش خط بازند نودنق بهادند با نلگو  اود تقسیمی دو با دشد همخوننی     
 دن کناد می گمندیمEدنشتا باشد، ع مت مودد ننتااد، یعنی 
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 :SMLمزنیا و معایب دوش 
صتتری ا یزینتتس م ستترمایس را نستتبر بتتس ریستت  ت تتدیل متتی : SMLمزیتتر روش     

 . کند

در ایتتن روش بایتتد دو مت یتتر  ی نتتی صتتر  : البتتتس ایتتن روش یتتص نقایصتتی دارد    

اگتر بتروورد ایتن دو مت یتر بتا د تر . ریس  بازار و ضریب بتا را بتروورد کترد

 .کافی یمراه نباشد  یزینس م سرمایس ام یص بس دسر می وید د یق نخواید بود

دد نین دوش همانند دوش نلگو  اود تقسیمی دو با دشد، برن  پویش بینوی آینوده،        
شرنیط نقتصاد  می تونند با ارعت تغییر کند پوس  . ناااا با گمشتا متکی هستیم

 .طبق معمول ممکن نات گمشتا دنهنما  مناابی برن  آینده نباشد
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. بوود  0/5دالد و بتا  آن برنبور بوا    41/4قیمت اهام شرکتی دد بودس تودنتو : مثتال    
ددصود   5/6ددصد و نرخ بازده بدون دیسر دد آن زمان  7صرف دیسر تادیخی بازند، 

دالد پردنخت کرده بوود   1/8نین شرکت، دد آخرین تقسیم اود با نزن  هر اهم . بود
. ددصود دشود کنود    5و تحلیل گرنن ننتااد دنشتند اود تقسیمی آن همیشا با نورخ  

 هزینا   ارمایا   اهام نین شرکت چند ددصد نات؟

 

 
9/1( = %0/5 )7+%5/6=% 

نکنوون بورن    . ددصود ناوت   9/1هزینا   ارمایا اوهام شورکت    SMLطبق دوش      
تخمین هزینا   ارمایا اوهام نیون شورکت نز نلگوو  اوود تقسویمی دو بوا دشود         

 :اود تقسیمی پیش بینی شده برن  اال آینده برنبر نات با. ناتفاده می کنیم
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 :پس با ناتفاده نز نین دوش نرخ بازده مودد ننتااد برنبر نات با

 

 

 
بنابرنین موی تووننیم میوانگین    . تخمین ها  ما نز نین دو دوش، نزدیر با هم هستند    

نین دو دقم دن محاابا کنیم و دد نین صودت هزینا   ارمایا   اهام نیون شورکت   
 . ددصد خونهد بود 9/5تقریبا 
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بدهیهزینه   

 
     

  بدهی نرخ بازده مودد ننتااد ونم دهندگان بلند مدت نز ونمهوا  جدیود شورکت    هزینا 
برخ ف هزینا   حقوق صاحبان اهام، هزینا   بدهی دن می تونن با صوودت  . نات

مستقیم یا غیر مستقیم مشاهده کرد، چون هزینا   بدهی نورخ بهوره ن  ناوت کوا     
 برن  نشان دندن هزینا   بدهی نز  . شرکت باید برن  ونمها  جدید بپردنزد

 .استفاده می کنیص    

ددصد دنشت  5/7شرکت گاز یونین، نودنق قرضا منتشر شده ن  با نرخ کوپن : مثال    
دد آن زمان قیمت هر برگ نز نین . اال تا ارداید آن باقی مانده بود 8/2کا تقریبا 
چند ددصد ( دد آن زمان)هزینا   بدهی نین شرکت . دالد بود 92/459قرضا ها، 
 بوده نات؟ 

 
 

 6/93دن محاابا کرد کا برنبر نات با  Rبا ناتفاده نز ماشین حساب می تونن 
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 هزینه سهام ممتاز
نیون نووس اوهام اوود     . تعیین هزینا   اهام ممتاز با نرخ ثابت تقریبوا اواده ناوت       

هزینوا   اورمایا   . تقسیمی ثابتی دندند کا دد هر دوده و همیشا پردنخت می شوند
 :برنبر نات با آن یعنی      

 

 .قیمت جاد  هر اهم ممتاز نات .Pاود تقسیمی ثابت و Dدد نین دنبطا     
اهام ممتاز شرکتی کا اود تقسیمی ااالنا   آن  2000ماه می اال  31دد : مثال   

هزینا   . دالد دد بودس تودنتو خرید و فروش می شد 68دالد بود، با قیمت  4/75
 ارمایا   اهام ممتاز نین شرکت چند ددصد بود؟
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 میانگین موزون هزینه ی سرمایه

یکی نز فرضها  ضمنی ناتفاده نز میانگین موزون هزینا   ارمایا برن  یور پوروژه       
م   نگر وزن بودهی  . نین نات کا دد آن نسبت نجزن  ااختاد ارمایا، بهینا هستند

میلیوون دالد دد نیون    100ددصد باشد، توامین   25دد ااختاد ارمایا   یر شرکت 
میلیون دالد نز محل اهام عاد  و  75میلیون دالد نز محل بدهی و  25شرکت یعنی 

 .ممتاز با شرکت وندد شده نات

 :  وزن اجزای مختلف ساختار سرمایه    

با عنونن ندزش بازند حقوق صاحبان اهام شرکت ناتفاده می کنیم و نز   Eنز حرف     
 .با عنونن ندزش بازند بدهی ناتفاده می کنیم Dحرف 

با عنونن ندزش کل بدهی و حقوق صاحبان اهام ناتفاده می  Vدد نهایت نز حرف     
 :کنیم

V=E+D 
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تقسیم کنیم، می توننیم ددصدها  حقوق صاحبان  Vنگر دو طرف نین معادلا دن بر     
 :اهام و بدهی دن دد ااختاد ارمایا تعیین کنیم

 
(  یا وزنها  ااختاد ارمایا)نین ددصدها معموال وزن نجزن  مختلف ااختاد ارمایا     

 .نامیده می شوند
میلیون دالد و مجموس ندزش بدهی آن  200م   نگر مجموس ندزش بازند اهام شرکت     

با توجا .   میلیون دالد نات 250میلیون دالد باشد، مجموس ندزش نین دو برنبر با  50
  200/250%=80: با نین دقم، برنبر نات با

ددصد باقی مانده نز محل  20ددصد تامین مالی شرکت نز محل اهام و  80پس     
 .بدهی نات
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و میانگین موزون سرمایهمالیات   

      

خاطر داشتس باشتید یمتواره بایتد اریانتار نقتدم  تس از کستر مالیتار را متد ن تر بس 

 . رار داد

نورخ مالیوات نیون    . ددصد ونم می گیرد 9فرض کنید شرکتی یر میلیون دالد با نرخ     
نرخ بهره   پس نز کسر مالیات نین ونم چنود ددصود ناوت؟    . ددصد نات 40شرکت 

نیون مبلوغ کاهنوده    . دالد 90000: مجموس هزینا   بهره دد هر اال برنبور ناوت بوا   
. کواهش موی دهود              90000=36000مالیات ناوت و مالیوات دن بوا میوزنن       

 90000-36000=54000: بنابرنین هزینا   بهره   پس نز کسر مالیات برنبر نات با
   : بنابرنین نرخ بهره پس نز کسر مالیات برنبر نات با

با طود کلی نرخ بهره   پس نز کسر مالیات برنبر نات با حاصل ضرب نرخ بهره       
م   با ناتفاده نز نعدند وندقام م ال ( یر منها  نرخ مالیات)قبل نز کسر مالیات دد 

 %9(1-%40%=)5.4: فوق نرخ بهره   پس نز کسر مالیات برنبر نات با
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نرخ پس نز کسر مالیات دن کا دد محاابا   میانگین موزون ارمایا مودد ناتفاده      
 :قرند می گیرد می تونن برنبر با

 
پس با دد نار گرفتن نثر مالیات میانگین موزون هزینا   ارمایا برنبر . دد نار گرفت    

 :نات با
 

نین نرخ، نرخ کلی بازده دندنییها  فعلی نات کا شرکت باید با دات آودد تا قیموت      
 .اهام خود دن حفظ کند

دالد  20و قیمت فعلی هور اوهم نیون شورکت      1400000تعدند اهام منتشر شرکتی : مثال    
ددصود ندزش   93بدهی شرکت متشکل نز نودنق قرضا ن  نات کا آخورین قیموت آن   . نات

میلیون دالد و با قیمت فعلوی، نورخ بوازده آن     5مجموس ندزش نامی نین بدهی . نامی نات
ددصود   7ددصود و   8نرخ بازده بدون دیسر و صرف دیسر بازند با ترتیوب  . ددصد نات 11
ددصود   40نگور نورخ مالیوات شورکت     . برآودد شده ناوت  0/74بتا  اهام نین شرکت . نات
 ، میانگین موزون هزینا ارمایا آن چند ددصد نات؟.باشد
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نبتدن می توننیم هزینا   ارمایا   حقووق صواحبان اوهام و هزینوا   اورمایا             
هزینا    حقوق صواحبان اوهام    SML با توجا با معادلا   . بدهی دن تعیین کنیم

مجمووس ندزش حقووق صواحبان اوهام نیون      % 8%+7   0.74%=13.18: برنبر نات بوا 
هزینا   قبول نز مالیوات بودهی     1400000  20=28000000:  شرکت برنبر نات با

بودهی  . ددصود  11برنبر نات با نرخ فعلی بازده توا ارداوید بودهی منتشوره، یعنوی      
ددصد ندزش نامی آن خرید و فروش می شود، پس ندزش بوازند   93شرکت ممکود با 
 5000000%   93= 46500000: آن برنبر نات با

 :مجموس ندزش بازند حقوق صاحبان اهام و بدهی برنبر نات با    

32650000=46500000+28000000 

 :  ددصد حقوق صاحبان اهام دد تامین مالی فعالیت ها  شرکت برنبر نات با    
    85.76 =%28/32.65 

نز آنجا کا باید مجموس وزنها برنبر یر باشد، ددصود بودهی دد اواختاد اورمایا نیون          
پس میانگین موزون هزینا   ارمایا برنبر  1-%85.76%=14.24: شرکت برنبر نات با

 :نات با
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12.24( =%40%-1 )11  %14.24  +13.18  %85.76=% 

 

 .ددصد نات 12.24بنابرنین میانگین موزون هزینا شرکت     
 

 خط بازند نودنق بهادند و میانگین موزون هزینا   ارمایا

هنگام بردای پروژه هایی کا دیسر آنها نصوال با دیسر کل شورکت متفواوت ناوت،        
ناتفاده نز میانگین موزون هزینا   ارمایا با عنونن نرخ تنزیل می توننود منجور بوا    

 .نتخاذ تصمیمات نا چندنن ددات شود
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برن  اادگی کاد شرکتی دن ددنار می گیریم کا تمامی ارمایا   آن نز محل حقووق      
چوون نیون شورکت هویچ گونوا      . صاحبان اهام تامین شده و بتا  آن برنبر یر نات

بدهی ندندد، میانگین موزون هزینا ارمایا و هزینا   حقوق صاحبان اهام آن برنبر 
 .ددصد هستند 15با 
فرض کنید نین شرکت برن  ندزیوابی تموامی اورمایا گومندیها  خوود، نز میوانگین            

یعنی ارمایا گمندیها  دندن  بوازده بویش   . موزون هزینا   ارمایا ناتفاده می کند
ددصود دن دد   15ددصد دن می پمیرد و ارمایا گمندیها  دندن  بوازده کمتور نز    15نز 

ولی با توجا با مباحث مربوط بوا دیسور و بوازده موی دننویم کوا اورمایا        . می کند
ناتفاده نز میوانگین مووزون اورمایا    . قرند دندند SMLگمندیها  مطلوب باال  خط 

برن  ننونس مختلف ارمایا گمندیها می تونند موجب شود کوا شورکت نشوتباها پوروژه     
 .ها  نسبتا پردیسر دن بپمیرد و پروژه ها  نسبتا کم دیسر دن دد کند
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تاکنون دد مبحث میانگین موزون هزینوا   اورمایا، هزینوا هوا  ننتشواد دن ددناور           
نگر شرکت پروژه جدید  دن بپمیرد، ممکن نات ناچاد باشد نودنق قرضا و . نگرفتا نیم

 .اهام منتشر کند

 20ددصود حقووق صواحبان اوهام و      80ااختاد مطلوب ارمایا   شرکتی نز : مثال    
 20هزینا   ننتشاد مربوط با حقوق صاحبان اوهام  . ددصد بدهی تشکیل شده نات

ددصد مبلغ تامین شوده   6ددصد مبلغ تامین شده و هزینا   ننتشاد مربوط با بدهی 
میلیون دالد نیاز دنشتا  65نگر نین شرکت برن  دنه نندنز  خط تولید جدید با . نات

باشد، با ددنار گرفتن هزینا ها  ننتشاد، هزینا   ارمایا   نین پروژه چند ددصود  
 خونهد بود؟

 : نبتدن میانگین موزون هزینا ها  ننتشاد دن محاابا می کنیم     
 

17.2= %6   %20 + %20   %80  =% 

 
 

 

 هزینه های انتشار و میانگین موزون سرمایه
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بها  تمام شده نین ارمایا  . ددصد نات 17.2پس میانگین موزون هزینا ها  ننتشاد     
نگر هزینا ها  . میلیون دالد نات 65گمند  بدون ددنار گرفتن هزینا ها  ننتشاد 

 :  ننتشاد دن هم وندد محاابات کنیم، بها  تمام شده ونقعی برنبر نات با
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سرمایهساختار   

 
     

ااختاد ارمایا با چگونگی ترکیب منابع مالی شرکت، نز قبیل بدهی ها  کوتاه بحث 
 .مدت، نودنق قرضا، بدهی بلند مدت، اهام ممتاز و اهام عاد  نشاده دندد

 :عوامل موثر بر ساختار سرمایه   

همان طود کا بیان شد ااختاد ارمایا عبادت نات نز ترکیب بدهی و نودنق بهادند     
 .مالکانا برن  تامین مالی دندنییها  شرکت

ویژگی ها  نودنق بهادند کا بر ااختاد ارمایا تاثیرگمندند دد چهاد طبقا   زیر قورند      
 :می گیرند

 حقوق مالکانا. 1

 نلزنمات بازپردنخت بدهی. 2

 ندعا نسبت با دندنییها. 3

 ندعا نسبت با اود. 4
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ع وه بر ویژگی ها  هر یر نز نودنق بهادند، مجموعا عونمل دنخلی و خادجی نیز بور       
ایاات تامین مالی شرکتها تاثیر گمندند کا نز جملا مهم تورین نیون عونمول میوزنن     

 .دیسر شرکت می باشد
 .یا دایر مربوط با اهام شرکت دد صودتی کا شرکت ونم نگیرد :دیسر تجاد     
کا عبادت نات نز دیسر نضافی کا دد نتیجا   تصمیم گیر  شرکت  :دیسر مالی     

 .مبنی بر نخم ونم بر صاحبان اهام عاد  تحمیل می شود

 :ویژگی ها  ااختاد ارمایا بهینا
هیات مدیره یا مقام مالی ندشد شرکت باید یر ااختاد ارمایا   بهینا تدوین نماید     

کا ضمن حدنقل نمودن هزینا   ارمایا، بیشترین اوودمند  دن بورن  شورکت بوا     
 .همرنه دنشتا باشد

 :یر ااختاد ارمایا بهینا باید دندن  ویژگی ها  زیر باشد

 کنترل. 5ظرفیت ناتقرنضی       . 4ننعطاف پمیر        . 3دیسر      . 2 بازده     . 1
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 ن ریس یام مرتبط با ساختار سرمایس 
هر زمان کا نیاز با تامین وجوه باشد، مدیر مالی منابع مختلف تامین موالی دن موودد        

ندزیابی قرند دنده و آن منبعی کا ندزش شرکت دن حدنک ر می کند، جهت داتیابی با 
 .ااختاد ارمایا   بهینا مد نار قرند می گیرد

هر یر نز تصمیمات تعیین کننده   ااختاد ارمایا، شرکت دن متحمل هزینا هایی      
 .می اازد

گزینا ها  قابل ننتخاب شرکت ها جهت توامین منوابع موالی موودد نیواز عبادتنود نز           
 .ناتقرنض، ننتشاد اهام عاد  و ممتاز

 ندزش کلی بازند شرکت= 
 ندزش بازند اهام منتشر شده=

 ندزش بازند بدهی=
 (V) ندزش کلی بازند شرکت( =S)ندزش بازند اهام منتشر شده ( + B)ندزش بازند بدهی  
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 ددآمد خالص عملیاتی: Oکس در ون   
                E : ددآمد قابل تقسیم میان اهامدندنن عاد 
                F :هزینا بهره   ااالنا 
 :می تونن دنبطا   زیر دن دد دنبطا با هزینا   ارمایا ددنار گرفت V=B+Sنز آنجا کا 

 
 

 :ناریا ها  مختلفی برن  تعیین ااختاد ارمایا   شرکتها وجود دندد

 (NI)دیدگاه ددآمد خالص 
 (NOI)دیدگاه ددآمد خالص عملیاتی 

 دیدگاه انتی

 (MM)دیدگاه مودیگلیانی و میلر 
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نین دیودگاه هزینوا   بهوره   بودهی و هزینوا   اورمایا دن       : دیدگاه ددآمد خالص    
مستقل نز ددجا   نهرم شرکت می دنند با عنونن م ال نگر هزینا   بودهی دد یور   
نقتصاد کمتر نز هزینا   تامین مالی نز طریق حقوق صاحبان اهام باشد، حتوی نگور   
شرکتها نز حدنک ر تونن ناتقرنضی خود ناتفاده کرده باشند و دندن  ددجوا   نهورم   
باالیی نیز باشند مجددن ناوتفاده نز بودهی دن مورج  خونهنود دننسوت و آن دن باعوث       

 .کاهش هزینا   کلی ارمایا و نفزنیش هزینا   کلی شرکت قلمدند خونهند نمود
با فرض ثابت بودن ندزش کلی بازند شرکت دد تموامی  : دیدگاه ددآمد خالص عملیاتی     

ددجات نهرم با کاد گرفتا شده بیان می دندد کا ندزیوابی کلوی شورکت بوا اواختاد      
ارمایا بستگی ندنشتا و ندزش بازند اهام منتشور شوده هموونده بوا نسوبت نفوزنیش       

نین دوش نذعان موی نمایود هویچ اواختاد اورمایا ن       . ددجا نهرم، نفزنیش می یابد
دد نین مدل (.هزینا   بدهی دد هر دو دوش ثابت فرض شده نات . ) مطلوب نیست

فرض شده نات کا ددجا   نهرم بر هزینا   متواط اورمایا   شورکت یوا ندزش    
 .بازند آن تاثیر  ندندد
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دد نین ناریا ندزش بازند اهام منتشر شده دندن  دنبطا   مستقیم با : دیدگاه انتی     
ددجا   نهرم بوده وندزش بازند بدهی با تنااب نفوزنیش چشومگیر دد میوزنن نهورم     
نفزنیش می یابد و ااختاد ارمایا   بهینا نقطا ن  نات کا دد آن ندزش بوازند کول   

 .شرکت با حدنقل نندنزه   خود می داد
 : مفروضات مدل مزبود عبادتند نز: دیدگاه مودیگلیانی و میلر     
 ددجا   دیسر همسان. 1
 بازده مودد ننتااد مشابا. 2
 بازند ارمایا   کادن. 3
 عدم وجود مالیات بر شرکتها. 4
 :بر طبق مفروضات فوق مودیگلیانی و میلر دو فرضیا   نااای زیر دن نثبات نمودند    
ندزش شرکت نز حاصل تقسیم اود قبل نز کسر بهره و مالیات بر نرخ کلوی هزینوا     . 1

 .ارمایا با دات می آید
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هزینا   حقوق صاحبان اهام برنبر نات با هزینوا   متواوط اورمایا   ثابوت بوا      . 2
 .ع وه   صرف دیسر نهرم مالی با کاد گرفتا شده

نز مفروضات نین دوش نین بود کا مالیات شرکتها برنبر صفر می باشد کا نیون فورض        
نسبت با مودلها  قبلوی نز    MMبا دنیا  ونقع مغایر می باشد با وجود نین کا مدل 

ددجا   توجیا باالیی دد ااختاد ارمایا   شرکتها برخوددند نات، نما با نیون حوال   
بر پایا   یکسر  مفروضاتی بنیان نهاده شده کا ممکن نات مصادیق آن دد دنیوا   

 .ونقعی کمتر وجود دنشتا باشد
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EBIT- EPS  دوش 

 دوش بردای تغییرنت ندزش

 دوش جریان وجوه نقد 

روش های تعیین 

 ساختار سرمایه



LOGO 

 (تعیین نقطا   بی تفاوتی)  EBIT-EPSدوش 
معرف آن بخش نز هزینا ها  ثابت شرکت بوده کا میزنن دیسر تحمل  نهرمعبادت      

معیاد  جهوت اونجش دیسور    نهرم عملیاتی . شده تواط شرکت دن نشان می دهد
عملیاتی شرکت بوده و بیانگر هزینا ها  ثابوت عملیواتی موجوود دد صوودت اوود و      

عبادت نات نز هزینوا هوا  ثابوت ناشوی نز منوابع      نهرم مالی . زیان شرکت می باشد
مختلف تامین مالی نز قبیول بودهی و اوهام ممتواز جهوت توامین وجووه الزم بورن          

 .دندنییها  شرکت
نهرم مالی با دلیل تاثیر بر اود هر اهم یر شاخص مهم دد برناموا دیوز  اواختاد         

شرکتهایی کا دقم اود قبل نز کسر بهره و مالیات . ارمایا شرکت محسوب می شود
(EBIT )      دد آنها دقم باالیی نات می توننند ناوتفاده هوا  مفیود  نز ددجوات نهورم

 .جهت نفزنیش بازده حقوق صاحبان اهام با عمل آودند
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برن  ددک نین دوش فرض کنید، شرکتی فاقد بدهی بووده و اواختاد اورمایا   آن         
شرکت . دالد باشد 10دالد اهام عاد  با ندزش نامی هر اهم  100000متشکل نز 

دالد جهت ارمایا گمند  دد یکی نز پروژه ها  خود تامین  250000قصد دندد مبلغ 
 :بدین مناود اا شیوه تامین مالی پیش دو دندد. مالی نماید

 اهام عاد  با ندزش نامی، 25000صدود ( نلف     
 ددصد، 8ناتقرنض با نرخ بهره ( ب     
 .ددصد بابت هر اهم 8دالد  با نرخ اود  100عدد اهام ممتاز  2500صدود ( ج     
نگر اود قبل نز کسر بهره و مالیات شرکت پس نز نفوزوده شودن اورمایا   نضوافی          

ددصود باشود، تواثیر هریور نز دوش هوا        50دالد و نرخ مالیات نیز  312500مبلغ 
 . مختلف دن نشان می دهیم
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 :  سود هر سهم در هر یک از روشهای مختلف تامین مالی
 (  مساعد باشدEBIT با فرض اینکه )

 صدود اهام عاد         ناتقرنض          صدود اهام ممتاز

 312500                     312500                 312500اود قبل نز کسر بهره و مالیات                     

 _(                           20000)                    _بهره                                          : کسر می شود             

 312500                     292500                  312500اود قبل نز کسر مالیات                             

 (156250(                   )146250(               )156250)مالیات                              : کسر می شود
 156250                     146250                   156250اود بعد نز کسر مالیات                              

 (20000)                        _                            _اود اهام ممتاز                          : کسر می شود
 136250                     146250                   156250اود قابل تقسیم میان اهامدندنن عاد             

 100000                     100000                    125000اهام عاد  منتشره دد دات اهامدندنن         

 1/36                          1/46                          1/25اود هر اهم                                         

     

همان طود کا م حاا می کنید شرکت قادد نات با ناتفاده نز شیوه   ناتقرنض جهت تامین مالی،       
با وجود نینکا نرخ اود اهام ممتاز برنبر با نرخ بهره   بدهی نات، . اود هر اهم دن حدنک ر نماید

 .دد تامین مالی با دوش ناتقرنض، بیشتر نات EPSولی 
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 اود هر اهم دد هر یر نز دوشها  مختلف تامین مالی
 (نامساعد باشد EBITبا فرض نینکا ) 

 صدود اهام عاد         ناتقرنض          صدود اهام ممتاز

 75000                 75000                 75000اود قبل نز کسر بهره و مالیات                 

 _(                     20000)                    _بهره                                  : کسر می شود             

 75000                 55000                 75000اود قبل نز کسر مالیات                          

 (37500(              )27500(               )37500)مالیات                           : کسر می شود            
 37500                 27500                 37500اود بعد نز کسر مالیات                                      

 (20000)                   _                         _اود اهام ممتاز                   : کسر می شود            
  17500                 27500                  37500اود قابل تقسیم میان اهامدندنن عاد                  
 100000               100000               125000اهام عاد  منتشره دد دات اهامدندنن                

 0/17                     0/27                   0/30اود هر اهم                                                     
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توامین موالی نز طریوق اوهام عواد  و بعود نز آن بوا دوش         Aتا پویش نز نقطوا          
 .ناتقرنض

تامین مالی نز طریق ناتقرنض نسوبت بوا اوهام ممتواز بوا       EBITدد هر اطحی نز      
 .صرفا تر خونهد بود

نیز تامین مالی نز طریق ناوتقرنض نسوبت بوا دو دوش دیگور بوا       Bتا   Aدد فاصلا      
 .صرفا تر خونهد بود

تامین مالی نز طریق ناتقرنض یا اهام عاد  با اود قبل نز کسر بهره  Aدد نقطا        
 (نقطا   بی تفاوتی نول. )و مالیات یکسانی خونهد ننجامید

تامین مالی نز طریق اهام عاد  یا ممتاز بوا اوود قبول نز کسور بهوره و       Bدد نقطا      
 (نقطا بی تفاوتی دوم. )مالیات یکسانی خونهد ننجامید
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 :می تونن نز طریق فرمول زیر عمل نمود( EPS)جهت محاابا اود هر اهم : 1نکتا 
 
 

 :کا متغیر ها  آن عبادتند نز
EBIT :اود قبل نز کسر بهره و مالیات 

I :هزینا   بهره 
T :نرخ مالیات 
E :اود اهام ممتاز 
N : اود اهام عاد 

 :صفر می باشد EPSنات کا دد آن  EBITنز طرفی نز آنجا کا نقطا   اربا ار مالی اطحی نز 
 :بنابرنین دد نقطا اربا ار مالی دندیم
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جهت محاابا   نقطا   بی تفاوتی بین دو دوش تامین مالی می تونن نز  : 2نکتا      
 :فرمول زیر ناتفاده کرد

 
 

بیشتر باشد و نحتمال نواان دو با پائین، کمتور باشود بوا کواد گیور        EBITهرچا      
بدهی دد ااختاد ارمایا تبعات م بت بیشوتر  دن بورن  شورکت بوا همورنه خونهود       

 .دنشت
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