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دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی ،نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح
اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای م الی ،به ویژه یک بازار سرمایه گسترده و کارآمد
امکانپذیر نیست .در ایران نیز فعال شدن بورس و تشکیل شدن شرکتهای سرمایهگذاری میتواند
به توسعه اقتصادی کشور کمک کند .از طرفی سرمایهگذاران و خریداران سهام در بازار سرمایه
نیاز به اطالع از قیمت واقعی سهام دارند ،لذا روشی که بتواند این نیاز سرمایهگذاران را برآورده کند
از اهمیت ویژهای نزد آنها برخوردار است و میتواند به پویایی و رونق بازار سهام کمک کند .لذا
در این مطالعه به بررسی مدلهای تنزیلی ارزشگذاری سهام یعنی مدلهای تنزیل سودهای نقد،
تنزیل جریانات نقد آزاد سهام ،سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی پرداخته شد .مطالعه حاضر
نشان داد قیمتگذاری سهام در بازار سرمایه تماماً بر پایه اطالعات حسابداری نمیباشد و این که
چه عواملی باعث چنین اختالفهایی میشوند هنوز مشخص نیست .این شرایط نشاندهنده یک
خأل پژوهشی بین نتایج ارزشگذاری حسابداری و قیمت گذاری بازار است .لذا سرمایه گذاران باید
توجه داشته باشند که برای ارزیابی سهام شرکتها ،نباید به یک روش یا یک مدل اکتفا کنند و
ضروری است که در انتخاب مدل مناسب به نوع صنعت و عوامل مربوط به شرکت نیز توجه کنند.

واژگان کليدي :تئوری ارزش ذاتی ،مدل تنزیل سودهای نقد ،مدل تنزیل جریانات نقد
آزاد سهام ،مدل سود باقیمانده ،مدل رشد سودهای غیرعادی.
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مقدمه
سرمایهگذاران منابع مالی مورد نیاز بازار سرمایه را فراهم میکنند ،ازطرفی تالش میکنند منـابع مـالی خود را در
شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنهـا فـراهم کنـد ،بنابراین اگر سرمایهگذاران ارزشگذاری
دارائیها را بر مبنای اطالعات صحیح انجام دهند ،تخصیص بهینه منابع سرمایهای محقق میشود .با توجه به این که بازار
سرمایه ایران حتی در سطح ضعیف هم کارا نیست ،ارزش بازار  1اوراق بهادار با ارزش ذاتی  2آنها فاصله دارد و اطالعات منتشره
به سرعت بر قیمت اوراق بهادار تاثیر نمیگذارد .لذا اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای
مستلزم ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی است ،بنابراین برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر
در بازارهای مالی ،باید مدلهای قیمتگذاری موجود را دائماً مورد بررسی قرار داد و مدلهای مناسب را معرفی نمود.
به طور معمول ارزش دفتری  3سهام با قیمت بازار آن متفاوت است .دلیل این تفاوت ،اطالعاتی است که در قالب صورتهای
مالی افشا نمیشود ولی بر ارزش سهام تأثیرگذار است .به همین علت پژوهشگران همواره در صدد یافتن روشهای ارزشگذاری
درست سهام هستند تا با استفاده از آنها ،بازده آتی سهام شرکت را پیشبینی کنند [  .]38از طرفی یکی از مشکالتی که
بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند ،مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است .رفع چنین مشکلی ،مستلزم شناخت فرصتهای
مناسب سرما یهگذاری با استفاده از ابزارهای دقیقتر برای بررسی متغیرهای ضروری تصمیمگیری است [ .]20
به عنوان مثال یکی از مسائلی که در اجرای اصل  44قانون اساسی برای واگذاری شرکتهای مربوطه ضرورت دارد،
استفاده از روشهای مناسب جهت ارزشگذاری شرکتهای موضوع واگذاری است .طی فرآیند خصوصیسازی ،انتقادات فراوانی
به سازمان خصوصیسازی وارد آمد .به طوری که در ارزشگذاری برخی شرکتها ،این سازمان به گرانفروشی و تضعیف
سیاستهای اقتصادی دولت متهم شد و در برخی واگذاریها به دلیل ارزانفروشی و حراج بیتالمال مورد انتقاد قرارگرفت
[  .]12پس ارزشگذاری صحیح شرکتها تخصیص صحیح سرمایه را در سطح کالن به دنبال دارد.
از دیگر نقشهای مهم ارزشگذاری صحیح سهام ،ارتباط آن با ارزشآفرینی شرکتهاست .دراختیار داشتن مجموعه اوراق
بهادار کارآمد میتواند در ارتقا ارزش شرکت و تداوم ارزشآفرینی شرکت مؤثر باشد .برای در اختیار داشتن مجموعه اوراق
بهادار کارآمد ،فرآ یند ارزشیابی میتواند بسیار مؤثر باشد [  .]15از سو یی باید به این نکته نیز توجه داشت که ارزشگذاری
نادرست شرکتها توسط سهامداران و استفاده از شیوههای نادرست برای ارزیابی سهام میتواند بر سرمایهگذاری شرکتها تاثیر
بگذارد.
4
استین ( ) 1996تعدادی از پژوهشهای تجربی که در رابطه با تاثیر قیمتگذاری نادرست سهام بر سرما یهگذاری
شرکتهای آمریکا یی بودند را بررسی کرد .نتیجه تحقیقات وجود ارتباط مستقیم بین سرمایهگذاری و قیمتگذاری نادرست
سهام را نشان میداد .در واقع قیمتگذاری نادرست سهام زمانی اتفاق میافتد که ارزش بازار سهام بواسطهی سرمایهگذارانی
که اطالعات کمی دارند یا تصمیمات نامعقولی در مورد قیمت سهام میگیرند نسبت به ارزش ذاتی آن انحراف پیدا میکند
[ .]22
در دهه اخیر معیارهای متعددی به عنوان بهترین معیار معرفی شدهاند .به عنوان مثال تیواری  ) 2014 ( 5در پژوهشی به
مقایسهی دقت مدلهای ارزشگذاری سودمحور و بازارمحور پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که مناسبترین مدل برای
ارزشگذاری سهام از بین مدلهای سودمحور ،مدل سود باقیمانده  6و از بین مدلهای بازارمحور ،نسبت قیمت به سود میباشد،
اما مدل ارزشگذاری سود باقیمانده به عنوان برترین مدل شناخته شد .از سویی باقی و همکاران (  ) 1393طی پژوهشی مدلهای
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Market Value
Intrinsic Value
3 Book Value
4 Stein
5 Tiwari
6 Residual Income Model
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تنزیلی سود تقسیمی  ،7جریان نقد آزاد  8و سود باقیمانده را با هم مقایسه کردند .اما نتایج این پژوهش نشان داد که قیمتهای
برآوردی با استفاده از مدل تنزیل سود تقسیمی تقریب نزدیکتری به ارزش بازار سهام ارائه میکنند.
از سوی دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که یک شاخص ایدهآل برای ارزشگذاری سهام وجود ندارد .یعنی برای ارزیابی
قطعا منجر به
̋
سهام روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام معایبی اساسی دارند لذا اگر فقط از یک روش استفاده کنیم،
تعیین ارزش واقعی سهام نخواهد شد .با این حال ارزشگذاری سهام ی ک ضرورت است و برای انجام آن باید ازمعیارهای پذیرفته
شدهای استفاده شود [ .]23

تئوريهاي ارزشگذاري
هر یک از مدلهای ارزشگذاری سهام ،برگرفته از نظریهای است که بسته به نوع پارادایم حاکم ،از ویژگیهای خاصی
بهرهمند می باشد .به طور کلی میتوان پارادایمهای مالی را در سه دسته سنتی ،نئوکالسیک و نوین طبقه بندی کرد که امکان
پیش بینی آینده و هم چنین نوع روابط متغیرها ،وجوه تمایز هر یک از این پارادایمها می باشند [ .]24
در پارادایم سنتی تئوریهایی مانند ،تئوری ارزش ذاتی ،تئوری بازار سرمایه و تئوریهای ساختار سرمایه مطرح شدند.
طبق مفروضات این پارادایم ،پیش بینی وضعیت آتی امکان پذیر است و روابط بین متغیرها خطی می باشد .در پارادایم
نئوکالسیک ،تئوری پرتفوی مطرح شد .طبق ویژگیهای این پارادایم ،پیش بینی وضعیت آتی امکانپذیر نیست ،لذا از طریق
متنوعسازی ،میزان ریسک کاهش می یابد .اما روابط بین متغیرها ،مانند پارادایم سنتی ،خطی می باشد .ولی در پارادایم نوین
که تئوری آشوب مطرح شد ،عالوه بر این که پیش بینی وضعیت آتی امکان پذیر نیست ،ارتباط بین متغیرها نیز خطی نمیباشد
[ .]24

تئوري ارزش ذاتی

9

بر اساس این تئوری ،ارزش هر چیزی برابر است با ارزش فعلی وجوه نقد آتی ناشی از آن .برای این تعریف شرایطی نیز
در نظر گرفته شده است .اولین و مهم ترین شرط این است که آینده با قطعیت کامل روشن است و بازار کاالها و خدمات کامل
می باشد .در چنین بازاری قیمت همه کاالها و خدمات به طور قطعی مشخص میباشد [.]26
برای عملیاتی کردن این نظریه ،باید وجوه نقد آتی که از یک دارایی حاصل میشود و همچنین نرخ تنزیل معلوم باشد تا
ارزش آن دارایی مشخص شود .اما از آن جا که آینده با نااطمینانی روبهرو است ،نمیتوان وجوه نقد آتی را به طور قطعی تعیین
کرد .پس این ارقام باید با استفاده از اطالعات حسابداری برآورد شوند .به این ترتیب ارزش فعلی سهام که با نام ارزش ذاتی یا
ارزش واقعی شناخته میشود ،قابل محاسبه است [ .]9
لذا مدلهای تنزیلی ارزشگذاری سهام مانند مدل تنزیل سودهای نقد ،مدل تنزیل جریانات نقد ،مدل سود باقیمانده و
مدل رشد سودهای غیرعادی  10که مورد نظر این پژوهش می باشند بر اساس این تئوری پایهریزی شدهاند.

تئوري بازار سرمایه

11

این تئوری پیشنهاد می کند ،عوامل مختلفی که بر بازده و ریسک اوراق بهادار تاثیر میگذارند ،به دو دسته تقسیم شوند.
دسته اول ،آنها که خاص یک شرکت هستند و دسته دوم ،آنها که به کل بازار مربوط میشوند .عوامل مربوط به کل بازار را
ریسک سیستماتیک و عوامل مربوط به یک شرکت را ریسک غیرسیستماتیک می نامند [ .]27

7

Dividend Discounted Model
Free Cash Flow of Equity Discounted Model
9 Intrinsic Value Theory
10 Abnormal Earnings Growth Model
11 Capital Market Theory
8
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فرض اصلی تئوری بازار سرمایه ،بر این پایه قرار می گیرد که تغییر در هر یک از اوراق بهادار به سبب تغییر در عوامل
مربوط به کل بازار است .این فرض ما را قادر می سازد که عامل بازار را جایگزین همه عوامل بنماییم .در واقع هنگامی که یک
نفر در چندین گونه اوراق بهادار سرمایهگذاری میکند ،ریسک غیرسیستماتیک از بین میرود و فقط ریسک سیستماتیک باقی
می ماند .از این رو ریسک سیستماتیک هر یک از اوراق بهادار برابر است با اثری که آن ورقه بهادار بر مجموعه اوراق بهادار
میگذارد [  .]27نظریه کارایی بازار  12از مهمترین نظریاتی است که بر تئوری بازار سرمایه استوار می باشد.

تئوريهاي ساختار سرمایه

13

این تئوری ها به میزان و چگونگی ترکیب منابع مختلف تامین مالی یک شرکت اشاره میکنند .لذا طبق تئوریهای
ساختار سرمایه ،هدف از تعیین ساختار سرمایه بهینه ،تعیین ترکیب منابع تامین مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران
و افزایش ارزش شرکت می باشد .بر همین اساس ،برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ،باید به دو عامل ریسک و بازده توجه شود.
یعنی ساختار سرمایه به گونه ای انتخاب شود که ریسک شرکت کاهش یابد و بازده شرکت افزایش یابد [  .]8تئوریهای متعددی
نیز در رابطه با ساختار سرمایه وجود دارد که از جمله آنها میتوان به تئوری توازن ثابت  ،14تئوری سلسله مراتب گزینههای
تامین مالی  15و تئوری هزینههای نمایندگی  16اشاره کرد.
17

تئوري سبد سرمایهگذاري

این نظریه بیان میکند که سرمایه گذار با تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریهای خود میتواند دارای یک سبد سرمایهگذاری
شود که با ریسک کم تری همان بازده را خواهد داشت .بنابراین نرخ بازده تابعی از میزان ریسک است .لذا سرمایهگذاران ترجیح
میدهند ،یک مجموعه از سرمایهگذاریها را انتخاب کنند که یا نرخ بازده مورد انتظار آن ،با توجه به میزان ریسکی که باید
تحمل کنند ،بیشترین بازده ممکن باشد ،یا میزان ریسک آن ،با توجه به نرخ بازده مورد انتظار آن کمترین ریسک ممکن باشد
[ .]9
در یک بازار کارا ،بازده مورد انتظار سرمایه گذارانی که ریسک برابری را تحمل می کنند ،یکسان است .یعنی نرخ بازده
دارای توزیع نرمال میباشد  ،بنابراین بازده پرتفوی عبارت است از ،میانگین بازده اوراق بهادار .ولی ریسک پذیری سرمایهگذاران
با هم متفاوت است و دارای توزیع نرمال نیست ،یعنی همبستگی بین اوراق بهادار یک پرتفوی بر واریانس آن اثر میگذارد .لذا
دلیل اندازهگیری آن به سادگی نرخ بازده نمیباشد [ .]27
مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای  ،18مدل پورتفوی مدرن  19و مدل قیمتگذاری آربیتراژ  20از جمله مدلهایی
هستند که بر مبنای این تئوری ایجاد شدهاند.

تئوري آشوب

21

این نظریه ادعا میکند که ی ک فرآیند غیرخطی ،پویا و پیچیده که به نظر تصادفی میرسد ،اما در واقع معین است و
نسبت به شرا یط اولیه حساسیت باالیی دارد ،بر روند قیمتها حاکم است .در نتیجه بر اساس این نظریه با کشف فرآیند حاکم
12

Market Efficiency Hypothesis
Capital Structure Theories
14 Static Trade off Theory
15 Pecking Order Theory
16 Agency Costs Theory
17 Portfolio Theory
)18 Capital Asset Pricing Model (CAPM
19 Modern Portfolio Model
20 Arbitrage Pricing Theory
21 Chaos Theory
13
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بر روند قیمتهای سهام ،پیشبینی قیمتها ممکن میگردد [  .] 13طبق این تئوری دو ویژگی مهم فرآیندهای آشوبگونه
عبارتند از:
حساسيت بسيار زیاد به شرایط اوليه
مسیرهای دو سری زمانی با فرآیندهای آشوبگونه ولی با شرایط اولیه بسیار نزدیک به هم ،پس از مدتی به کلی از یکدیگر
متمایز شده و به صورت دو سری زمانی متفاوت از هم به نظر خواهند رسید  .اما هر چه شرایط اولیه دو سری به هم نزدیک تر
باشد ،مدت زمانی که مسیرهای زمانی آنها شبیه به هم هستند ،بیشتر خواهد بود [ .]39
شکستگی هاي ناگهانی ساختاري در مسير زمانی
این پدیده حاکی از آن است که رفتار ی ک سری زمانی آشوبگونه هیچ شباهتی با رفتار یک سری تصادفی ندارد .ی ک سری
زمانی آشوبگونه ،از یک فرآیند معین تبعیت میکند و در عین حال دچار نوسانات بسیار بزرگ تصادفی است که در فواصل
نامعین اتفاق میافتند .اگر ی ک سری زمانی فرآیندی تصادفی داشته باشد ،قابل پیشبینی نیست اما اگر فرآیندی آشوبگونه
داشته باشد ،هرچند پیچیده است و تصادفی به نظر میرسد ،به علت معین بودن میتوان رفتار آن را پیشبینی نمود [ .]39
تئوری آشوب پایه و اساس بهکارگیری مدلهای نوین ارزشگذاری مانند مدلهای مبتنی بر منطق فازی  ،22الگوریتم
ژنتیک  23و شبکههای عصبی مصنوعی  24می باشد.
دو نظریه مهم در رابطه با ارزشگذاري
از آن جایی که همهی مردم وقت و توانایی انجام فعالیتهای اقتصادی را ندارند ،سرمایهگذاری در سهام مشارکت آنها
در سود فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند .از سویی یکی از دالیل عالقهمندی سرمایه گذاران به خرید سهام ،این است که
هر وقت بخواهند میتوانند آن را در بورس به فروش برسانند [  .] 14لذا تحلیلگران مالی همواره به دنبال اوراق بهادار ارزنده،
برای خرید و هم چنین در پی یافتن اوراق بهادار غیرارزنده و فروش آنها هستند [ .]16بر همین اساس تحلیلگران به منظور
ارزشگذاری اوراق بهادار از دو روش عمده که عبارتند از تحلیل تکنیکال  25و تحلیل بنیادی  26استفاده میکنند.
تحليل تکنيکال
تحلیگران تکنیکی بر این باورند که مطالعه تاریخی قیمت سهام ،یک روند را نشان میدهد .از این رو با به دست آوردن
الگوی قیمتها ،در مییابیم که هر چند وقت یکبار تغییر خاصی در روند قیمت سهام روی میدهد .در نتیجه انتخاب سهام
باید بر اساس نمودار قیمت انجام شود [  .] 1اصول اساسی تحلیل تکنیکال بیان میدارند که تاریخ تکرار میشود یعنی قیمتها
که همهی اطالعات در آنها منعکس شده بر اساس روندها حرکت میکنند [ .]31اعتبار الگوها و آرایشهای مختلف در روندها،
میتواند با مشاهده و بررسی سایر نمودگرهای تعیینکننده زمان در بازار ،بهبود یابد لذا الگوهای نموداری و اندیکاتورهای
زمانی ،در کنار هم بسیار مناسب هستند [ .]25
29
28
27
از مهمترین نمودگرهای زمانی میتوان به میانگینهای متحرک  ،باندهای بولینگر  ،استوکاستیکها و شاخص قدرت
نسبی  30اشاره کرد .میانگینهای متحرک شاخصهای پیرو روند هستند که نوسانهای نامنظم بازار را تعدیل میکنند .این
شاخص به دنبال کردن روند و تشخیص نقاط تغییر رون د بسیار کمک می کند .باندهای بولینگر نیز بیانکننده چگونگی پراکندگی
قیمتها حول میانگین متحرک می باشند .از سویی استوکاستیکها روشی برای بررسی سرعت قیمت می باشند .این نمودگر بر
پایه این نظریه بنا شده است که ،قیمتهای پایانی تمایل دارند که در حالت افزایشی ،به سمت باالترین قیمت دوره و در حالت
22

Fuzzy logic
Genetic Algorithm
24 Artificial Neural Networks
25 Technical Analysis
26 Fundamental Analysis
27 Moving Average
28 Bollinger Band
29 Stochastic
30 Relative Strength Index
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کاهشی به سمت پایینترین قیمت دوره بروند .شاخص قدرت نسبی نیز افزایش و کاهش در قیمتهای پایانی ،برای یک دورهی
معین را مقایسه می کند و از این طریق شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان میدهد [.]6
تحليل بنيادي
بنیادگرایان به ارزش ذاتی اوراق بهادار توجه مینمایند .آنها معتقدند ،ارزش هر سهم را میتوان به طور علمی تعیین نمود
و تکیه آنها بر اطالعات مالی است [ .]4
تحلیل بنیادی سهام ،دو مرحله دارد .مرحله اول ،بررسی صورت های مالی شرکت و ارز یابی سود آتی است .گام دوم نیز
ارتباط دادن سود آتی به ارزش بازار است .به دست آوردن اطالعات حسابداری جدید نیز میتواند باعث بررسی مجدد انتظارات
در مورد سود آتی و تطبیق آن با ارزش بازار توسط سرمایهگذاران شود .پس ارتباط بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام،
نتیجه ارتباط بین اطالعات حسابداری و ارزش خالص و یژگیهایی که قابل مشاهده نیستند میباشد .در واقع سود تقسیمی
آتی یا جریان نقدی آتی معموال به عنوان تخمینی از و یژگیهای غیرقابل مشاهده به کار میروند [ .]10
در تحلیل بنیادی سرمایه گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را تجزیه و تحلیل میکنند ،تا بتوانند زمان مناسب برای سرمایهگذاری
را تشخیص دهند .سپس به تحلیل صنایعی از اقتصاد می پردازند که دارای چشمانداز آتی مناسبی هستند .در خاتمه اگر تحلیلگر
به این نتیجه برسد که زمان سرمایه گذاری مناسب است و صنایع مناسبی با بازده باال در چرخه اقتصاد فعالیت میکنند به
تحلیل شرکتها میپردازد [  .]2بر همین اساس مدلهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی به گروههای مختلفی تقسیم
میشوند که هر کدام از آنها برای ارزشگذاری داراییهای خاصی مناسب هستند.
نماي کلی مدلهاي ارزشگذاري مبتنی بر تحليل بنيادي
روشهای مبتنی بر تحلیل بنیادی که برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرند ،به چهار گروه کلی
تقسیم می شوند .در ادامه به این چهار گروه که عبارتند از روشهای ارزشگذاری نسبی  ،31روش ارزشگذاری مبتنی بر داراییها ،32
روش ارزشگذاری اختیار معامله  33و روشهای ارزشگذاری مبتنی بر تنزیل جریانهای نقد ،مختصرا̋ پرداخته شده است.
روشهاي ارزشگذاري نسبی
در این روشها ،ارزش دارایی ،با توجه به چگونگی قیمتگذاری داراییهای مشابه برآورد میشود .برای انجام این مقایسه،
ابتدا قیمتها به نسبتهایی تبدیل میشوند و سپس این نسبتها در میان شرکتهایی که قابل قیاس هستند مقایسه میشوند
[ .]18
در روشهای نسبی میتوان ،هم از حقوق صاحبان سـهام و هـم از ارزش شـرکت بـه عنـوان مقیاس سنجش ارزش
استفاده نموده و این ضرایب را براساس مقدار درآمد ،ارزش دفتری و فروش شرکت گزارش نمود .این ضرا یب به نوبه خود
میتوا نند به وسـیله مقایسـه شـرکتها در یـک صنعت و یا از طریق رگرسیون چندبخشی مورد ارز یابی قرار گیرند.]11[ .
نسبت های رایج در این روش ارزشگذاری عبارتند از :نسبت قیمت به ارزش دفتری ،نسبت قیمت به جریان نقدی ،نسبت قیمت
به سود هر سهم و نسبت قیمت به فروش.
روش ارزشگذاري مبتنی بر داراییها
این روش در جایی به کار میرود که قصد داریم ،داراییهای مورد تملک شرکت را از نظر ارزش فعلی ،ارزیابی کنیم .هر
چند در بسیاری از موارد ،ارزش منتج از این روش با ارزش برآوردی به وسیله دیگر روشها اختالف دارد ،اما برای دو دسته از
شرکتها یعنی شرکتهای ورشکسته و شرکتهای امالک و مستغالت که اساس آنها دارایی می باشد مفید خواهد بود [ .]18
دو روش رایج در این نوع ارزشگذاری وجود دارد .یکی ارزش نقدشوندگی  34است و در آن این موضوع که ،امروز اگر قرار
باشد داراییها قدرت نقدشوندگی داشته باشند ،بازار برای آنها چه قدر حاضر به پرداخت است ،بررسی میشود .روش دیگر

31

Relative Valuation Approaches
Asset Based Valuation Approaches
33 Option Pricing Approaches
34 Liquidation Value
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هزینه جایگزینی  35است ،که هر زمان بخواهیم هزینه جایگزینی یا خرید مجدد یک دارایی ،که امروز شرکت مالک آن است ،را
ارزیابی کنیم ،از این روش استفاده میکنیم [ .]11
روش ارزشگذاري اختيار معامله
اگر احتمال بوجود آمدن جریانهای نقدی ،بستگی به رخداد یا عدم رخداد یک اتفاق داشته باشد ،ارزش یک دارا یی
ممکن است با ارزش فعلی جریانات نقدی متفاوت باشد .به همین دلیل مدل قیمتگذاری اختیار معامله توسعه و گسترش
یافته است .داراییهایی مانند امتیازها و یا ذخایر استفاده نشده ،در واقع نمونهای از داراییهایی هستند که ارزش آنها به
رخدادهای خاصی وابسته است و باید به این روش ارزشگذاری شوند .در این روش از ارزشگذاری مطالبات احتمالی استفاده
میشود [ .]18
روشهاي ارزشگذاري مبتنی بر تنزی ل جریانهاي نقدي
جریانهای نقدی را میتوان با استفاده از دو نرخ تنزیل کرد ،یکی به کار بردن هزینه سهام ،که از آن برای پی بردن به
ارزش سهام استفاده میشود و دیگری به کار بردن هزینه سرمایه ،که به وسیله آن به ارزش شرکت پی میبریم .اساس ا ین
روش ،قانون ارزش فعلی است ،که در آن ارزش هر دارایی با توجه به ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار آن دارایی محاسبه
میشود [  .]18جر یانهای نقدی مربوط به سهام ،خود میتوانند به دو بخش تقسیم شوند؛ یکی بخشهایی که احساس میشود
ثابتاند ،مانند سودهای تقسیمی و دیگری بخشهایی که احساس میشود توسعه خواهندیافت ،مانند جریانهای نقدی آزاد
سهام .مدلهای رایج این روش ارزشگذاری عبارتند از  :مدل تنزیل سودهای تقسیمی ،مدل تنزیل جر یانهای نقدی آزاد سهام،
مدل تنزیل جریانهای نقدی آزاد شرکت  ،36مدل ارزش افزوده اقتصادی  37و رو یکردهای ارزش فرانشیز .]11 [ 38
از آن جایی که مدلهای مربوط به این گروه افق زمانی بلندمدتتری را مدنظر دارند و یک تخمین نقطهای از ارزش سهام
ارائه میکنند ،در این مطالعه به بررسی مدلهای مذکور پرداخته شده است.
مدلهاي تنزیلی ارزشگذاري سهام
موضوع عمدهای که در ارزشگذاری سهام شرکتها مطرح است ،پیش بینی پرداختهای مورد انتظار می باشد که با استفاده
از نرخ تنزیل ،تبدیل به ارزش ذاتی سهام خواهد شد .در میادین علمی معموالً سه رویکرد جهت ارزشیابی سهام به کار برده
می شود ،که عبارتند از :تنزیل سودهای نقد آتی ،تنزیل جریان ات نقد آتی و تنزیل سودهای باقیمانده .اما در عرصه عمل ،جهت
ارزشگذاری سهام ،بیشتر بر رشد سودهای غیرعادی تاکید میشود ،به گونهای که رشد بیشتر ،نسبت قیمت به سود باالتر را به
دنبال دارد [  .] 33لذا در این پژوهش هر چهار مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مدل تنزیل سودهاي نقد
طبق این مدل هر سهم دو نوع جریان نقدی ایجاد میکند .اولی سود سهام است ،که به طور منظم پرداخت میشود و
دیگری قیمت فروش می باشد .چنانچه سهم برای یک دوره طوالنی نگهداری شود ،ارزش فعلی قیمت آتی آن ،با توجه به افق
زمانی بلندمدت ،کاهش می یابد و مقدار آن تقریبا̋ صفر میشود .لذا میتوان گفت ،ارزش سهم در پایان دوره ،همان ارزش فعلی
سودهای تقسیمی مورد انتظار می باشد که با نرخی متناسب با میزان ریسک جریانهای نقدی ،تنزیل شده است [ .]35
𝑛= 𝑡

𝑡𝑆𝑃𝐷
𝑡) 𝑒𝐾 (1 +

∑ = 𝑆𝑃𝐷𝑉
𝑡 =1

رابطه ( ) 1
در این مدل  DPS ،V DPSو  Keبه ترتیب نشان دهنده ارزش سهم برمبنای مدل تنزیل سودهای تقسیمی ،سودنقدی
هر سهم و بازده مورد انتظار سهامداران هستند.
35
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ریموند  ) 1989 ( 39عقیده دارد که سودهای نقدی در دورههای زمانی کوتاهمدت ،به صورت نسبی ثابت میمانند ،لذا برای
دورههای زمانی کوتاهمدت ،میتوان از مدل تنزیل سودهای نقدی استفاده نمود .از سویی این مدل در مقابل تغییرات بازده
مورد انتظار انعطاف پذیر است و هر ساله می توان سودهای تقسیمی را با نرخ جدیدی تنزیل کرد.
از طرفی تغییرات اندک در ورودیها میتواند به نتایج کامال̋ متفاوت منجر شود .در صورتی که نرخ رشد به سمت نرخ
تنزیل میل کند ،ارزش سهم به سمت بینهای ت میل خواهد کرد و اگر نرخ رشد از نرخ تنزیل فراتر رود ،ارزش سهم منفی
میشود [ .]36همچنین علیرغم پیشبینی پذیری سودهای نقد در کوتاهمدت ،باید توجه داشت که در دورههای زمانی کوتاه -
م دت ،پرداختها با ارزش سهم ،هیچ رابطهای ندارند .لذا هنگام پیش بینی سودهای نقدی آینده ،میتوان آن بخش از پرداختها
را که مربوط به سود سرمایهای هستند ،نادیده گرفت [ .]37
بر همین اساس این مدل برای ارزشگذاری شرکتهایی مناسب است که انتظار میرود با نرخ رشد ثابتی که کوچکتر یا
برابر با نرخ رشد اقتصاد است ،همواره رشد یابند و سیاست یکنواختی در مورد نرخ توزیع سود در آینده داشته باشند .همچنین
پرداختهای شرکت باید با ارزش شرکت ،رابطهی مستقیم و دائمی داشته باشند [ .]29
مدل تنزیل جریانات نقد آزاد سهام
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازهگیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج الزم
برای نگهداری یا توسعه دارا ییها ،در اختیار دارد [  .]17لذا جریانهای نقدی آزاد ی ک شرکت عبارتاند از خالص سود عملیاتی
پس از کسر مالیات منهای خالص سرمایهگذاری در داراییهای عملیاتی مانند سرمایه در گردش ،اموال ،ماشینآالت و سایر
داراییهای ثابت [ .]5
𝑛= 𝑡

𝑡𝐸𝐹𝐶𝐹
𝑡) 𝑒𝐾 (1 +

∑ = 𝐸𝐹𝐶𝐹𝑉
𝑡 =1

رابطه ( ) 2
در این مدل  FCFE ،VFCFEو  Keبه ترتیب نماد ارزش سهم طبق مدل تنزیل جریانات نقد آزاد سهام ،جریانات نقد
آزاد برای هرسهم و بازده انتظاری سهامداران هستند.
این مدل نسبت به مدل تنزیل سودهای تقسیمی دارای تغییرات ریشهای نمی باشد ،بلکه فقط جریانات نقد آزاد ،جایگزین
سود نقدی شدهاند [  .]24به عبارت دیگر طبق این مدل ارزش شرکت عبارت است از ارزش عملیات شرکت منهای ارزش
بدهیها و سایر ادعاهای سرمایهگذارانی که بر سهامداران عادی اولویت دارن د [  .]7این مدل نیز مانند مدل تنزیل سودهای
تقسیمی در برابر تغییرات بازده مورد انتظار انعطاف پذیر است .اما جریانهای نقد آزاد ،در دورههای زمانی بلندمدت ،ثبات نسبی
دارند .لذا این مدل برای دورههای زمانی بلندمدت مناسب می باشد [  .]37البته از دیدگاه پنمن (  ) 2012پیشبینی جریانهای
نقدی آتی شرکت مشکل است و نیاز به آشنایی کامل با وضعیت شرکت دارد .همچنین باید به دورههای زمانی بلندمدت توجه
کرد ،به ویژه زمانی که پروژه های شرکت مسیر رو به رشدی دارند .لذا هنگام تعیین ارزش فعلی جریانهای نقد آزاد ،باید ضریب
بیشتری برای ارزش تداوم در نظر گرفت .لذا جریان نقدی آزاد شاخص خوبی برای سوددهی شرکت است ،مدل تنزیل جریانات
نقد آزاد برای ارزشگذاری شرکتهایی که سود سهام پرداخت نمیکنند یا سود تقسیمی آنها به طور قابل مالحظهای با توان
پرداخت شرکت متفاوت است ،مناسب می باشد .پس اگر شرکت بتواند جریان نقد مثبت و دائمی ایجاد کند و جریان نقدی
ایجاد شده با نرخ ثابت رشد کند ،میتوا ن از این روش به بهترین شکل ممکن استفاده کرد [ .]29
مدل سود باقی مانده
بر اساس این مدل ،قیمت سهام تابعی از ارزش دفتری هر سهم و سودهای باقیمانده مورد انتظار آن سهم میباشد .سود
باقیمانده نیز برابر با سود خالص شرکت ،منهای هزینه فرصت سرمایه بهکاررفته برای تولید سود است  .در واقع مدل سود
باقیمانده بین ارقام ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ارتباطی متقابل برقرار نموده و سود باقیمانده را به
Raymond
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عنوان عایدی تنزیل میکند [  .]17ایـن مـدل برگرفتـه از مـدل سـود نقـدی تنزیل شده است ولی با کیفیت باالتری ،ارزش
شرکت را تعیین می نماید .این مدل عالوه بر این که به عنوان مدل ارزشیابی به کار میرود ،ابزاری برای تعیین سطح رشد واحد
تجـاری در آینده نیز میباشد [ .]3
𝑛=𝑡

𝑡𝐼𝑅
𝑡) 𝑒𝐾 (1 +

∑ V𝑅𝐼 = 𝐵𝑉0 +
𝑡 =1

رابطه ( ) 3
در این مدل  Ke ،RI ،VRIو  BVبه ترتیب نشاندهنده ارزش سهم برمبنای مدل سود باقیمانده ،سود باقیمانده به
ازای هر سهم ،بازده مورد انتظار سهامداران و ارزش دفتری هر سهم هستند.
یکی از نقاط قوت مدل سود باقیمانده این است که ،این مدل گرایش به ارتباط دادن سودهای غیرعادی با بازده سهام را
افزایش داده است .یعنی به جای سودهای تقسیمی ،بر سودآوری و عواملی که موجب ایجاد ارزش میشوند ،تاکید میشود
[  .]30در این روش ارزش پایانی بخش بزرگی از ارزش سهام را تشکیل نمیدهد .همچنین انتخاب روشهای حسابداری بر
بهکارگیری مدل و نتایج حاصل از آن تاثیری ندارد [ .]29
نقطه ضعف مهم مدل سود باقیمانده این است که ،این مدل رابطهای خطی بین قیمت سهم و متغیرهای حسابداری
فرض می نماید ،در صورتی که نتایج برخی از تحقیقات تجربی ،در رابطه با وجود رابطه خطی ،با مفروضات مدل سود باقیمانده
سازگار نیستند .از سویی این فرض مدل سود باقیمانده نیز که بیان میکند سودهای غیرعادی از یک فرآیند تصادفی متعادل
و با ثبات پیروی میکنند پس قابلیت پیش بینی دارند ،توسط برخی از پژوهشگران به چالش کشیده شده است .همچنین ا ین
مدل احتمال اینکه تصمیمات مالی و رویههای حسابداری ،اطالعات جدیدی را به بازار ارائه دهند در نظر نمیگیرد [ .]21
از آن جایی که مدل سود باقیمانده بر پ ایه سودآوری شرکت استوار است ،میتواند برای شرکتهایی که سود نقدی
تقسیم نمیکنند یا شرکتهایی که سود تقسیمی آنها تفاوت زیادی با سودآوری آنها دارد ،مناسب باشد [  .]28از سویی ،در
این مدل ارزش پایانی بخش قابل توجهی از ارزش سهام را به خود اختصاص نداده است ،لذا مدل سود باقیمانده میتواند برای
شرکتهایی که جریان نقد آنها قابل پیش بینی نیست یا جریان نقد منفی دارند نیز مناسب باشند [ .]42
مدل سود باقیمانده عالوه بر شرکتهای بزرگ ،برای ارزشگذاری شرکتهای کوچک نیز مناسب می باشد .زیرا ثبات سود
شرکتهای کوچک کمتر از شرکت های بزرگ است و این امر منجر به افزایش اهمیت ارزش دفتری میشود .لذا مدل سود
باقیمانده با اعمال کردن ارزش دفتری ،میتواند از نگرانیهای سرمایهگذاران نسبت به ارزش شرکتهای کوچک بکاهد [ .]32
مدل رشد سودهاي غيرعادي
طبق این مدل ابتدا باید ارزش فعلی سودهای خالص را پیش بینی کرد و سپس با ضرب کردن نرخ بازده مورد انتظار در
سودهای خالص پیش بینی شده ،نرخ رشد سودهای غیرعادی را به دست آورد .در واقع این مدل مشابه مدل ارزشگذاری سود
باقیمانده می باشد ،با این تفاوت که به جای ارزش دفتری سهام ،از سودهای آتی سرمایهای شده به عنوان مبنای ارزشیابی
استفاده میکند .به همین سبب ارزشهای به دست آمده از طریق این دو مدل در دورههای زمانی بلندمدت ،بسیار نزدیک به
هم خواهند بود [ .]19
𝑛=𝑡

𝑡𝑆𝑃𝐸
1
𝑡𝐺𝐸𝐴
+
∑
(1 + 𝐾𝑒 )𝑡−1
𝑒𝐾
𝑒𝐾

= 𝐺𝐸𝐴𝑉

𝑡 =2

رابطه ( ) 4
در این مدل  Ke ،AEG ،V AEGو  EPSبه ترتیب نشان دهنده ارزش سهم برمبنای مدل رشد سودهای غیرعادی ،نرخ
رشد سودهای غیرعادی ،بازده مورد انتظار سهامداران و سود خالص هرسهم هستند.
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از نظر پنمن (  ) 2012مهم ترین نقطه قوت مدل رشد سودهای غیرعادی این است که ،درک این مدل بسیار آسان است.
یعنی سرمایه گذار از زاویه سودهای خالص آتی به سهم نگاه می کند .از سوی دیگر هنگام محاسبه ارزش شرکت با استفاده از
مدل رشد سودهای غیرعادی ،میتوان از اصول مختلف حسابداری پیروی کرد .هم چنین پرداخت یا عدم پرداخت سود نقد به
سهامداران ،تاثیری بر نتایج حاصل از ارزشیابی شرکت ندارد.
علی رغم نقاط قوتی که ذکر شد باید توجه داشت که محاسبه رشد سودهای غیرعادی آسان نیست .از سویی این مدل
بسیار نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار حساس می باشد .هم چنین باید توجه داشت که در این مدل ،هنگام محاسبه
رشد سودهای غیرعادی ،به عوامل ایجاد کننده سود خالص توجه نمی شود .از این رو هنگام تجزیه و تحلیل استراتژیهای
شرکت نمیتوان مدل رشد سودهای غیرعادی را به کار برد [ .]34
از آن جایی که ویژگیهای دو مدل سود باقی مانده و رشد سودهای غیرعادی بسیار به یکدیگر شبیه می باشند موارد
کاربرد این دو مدل نیز مشابه است .بنابراین همان طور که پیشتر نیز بیان شد ،این مدل میتواند برای شرکتهایی که سود
نقدی تقسیم نمیکنند یا شرکتهایی که سود تقسیمی آنها تفاوت زیادی با سودآوری آنها دارد ،مناسب باشد ،زیرا این مدل
بر پایه سودآوری شرکت استوار است نه سود تقسیمی [  .]19از سویی در این مدل ،ارزش پایانی بخش قابل توجهی از ارزش
سهام را به خود اختصاص نداده است ،لذا مدل رشد سودهای غیرعادی میتواند برای شرکتهایی که جریان نقد آنها قابل
پیشبینی نیست یا جریان نقد منفی دارند نیز مناسب باشد [ .]42
مدل رشد سودهای غیرعادی بیشتر برای ارزشگذاری شرکتهای بزرگ مناسب است .زیرا سود شرکتهای بزرگ از ثبات
بیشتری برخوردار می باشد که مهمترین دلیل این امر تنوع بیشتر فعالیتهای شرکتهای بزرگ می باشد .هر چه اندازه شرکت
افزایش یابد ،انتظار میرود که توجه سرمایهگذاران ،بیشتر به سود معطوف شود  .از آن جایی که مبنای مدل رشد سودهای
غیرعادی ،سود خالص می باشد ،این مدل میتواند برای ارزشگذاری سهام شرکتهای بزرگ کاربرد داشته باشد [ .]32

بحث و نتيجهگيري
تعیین ارزش سهام در بازار سرمایه ،شا ید مهمترین عامل در خرید و فروش سهام باشد .لذا ابزارهایی الزم است که
سهامداران و سرمایه گذاران بتوانند ارزش سهام را درست برآورد کنند .بنابراین محققان برای ارزیابی قیمت سهام ،مدلهای
مختلفی را مورد استفاده قرار دادهاند که هر کدام نقاط ضعف و نقاط قوتی دارند و هر چند ممکن است عواملی از این مدلها
مشابه باشند اما به دلیل این که دادههای اصلی مورد استفاده در این مدلها متفاوت هستند ،ارزش سهام که به وسیله هر
کدام از این مدلها محاسبه میشود با دیگری متفاوت است و این امر باعث سردرگمی و در نهایت زیان سهامداران خواهد شد.
لذا همان طور که پیش تر نیز بیان شد ارزشگذاری صحیح سهام گامی موثر در راستای ورود سرمایههای سرگردان به
صنعت و رونق اقتصادی می باشد .بنابراین سرمایه گذاران و سهامداران نباید در الگوهای تصمیمگیری خود به سود و روند آن
بسنده کنند بلکه با تجزیه سود به اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی روند این اجزا در کنار بررسی سود و روند آن ،اطالعات
مفیدی را برای ارزشگذاری سهام به دست آورند.
از سویی قیمتگذاری سهام در بازار سرمایه تماماً بر پایه اطالعات حسابداری نمیباشد و با وجود مطالعات صورتگرفته
در رابطه با ارزشگذاری سهام ،هنوز هم بین نتایج ارزشگذاری حساب داری و قیمتگذاری بازار اختالفهایی وجود دارد .با این
حال ،این که چه عواملی باعث چنین اختالفهایی میشوند هنوز مشخص نیست .این شرایط نشاندهنده یک خأل پژوهشی
بین نتایج ارزشگذاری حسابداری و قیمتگذاری بازار است.
بنابراین سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که برای ارزیابی سهام شرکتها ،مدلی متناسب با شرایط اقصادی کشور و
شرایط بازار انتخاب کنند .البته سرمایهگذاران و سها مداران نباید به یک روش یا یک مدل اکتفا کنند و ضروری است که در
انتخاب مدل مناسب به نوع صنعت و عوامل مربوط به شرکت نیز توجه کنند.
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