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و ويژگي هاي داراييانواع آنها
و در نتيجهدر«دارايي« وازه و تجارت به معناي منابع كنترل شده است كه توسط يك واحد اقتصادي مستقل حسابداري

و يا مزاياي اقتصادي قرار دادهاي آتي بدست مي آيد  و قراردادهايي كه در گذشته صورت گرفته .مبادالت

:دارايي ها سه ويژگي مهم دارند

و يا تركيب آن با ديگر دارائي هاي آنها سود شركت را كه مستلزم داشتن ظرفيت مناسب• ،كار غير گروهي

شركت ،در مورد سود جهت يافته واحدهاي تجاري ،مشاركت مستقيم يا غير مستقيم براي شبكه جريانهاي 

.نقدينگي آتي در مورد سازمانهاي بدون بازدهي براي ارائه خدمات مورد نياز ترسيم مي كنند

را•  در رساندن به سود دهي كنترل نمايد يك واحد تجاري مستقل دارائي ها

.يك معامله يا قرارداد باعث مي شود كه حق كنترل سودي كه در گذشته بدست آمده است به شركت داده شود•

و براي اينكه يك منبع مالي به در مفهوم اصطالح حسابداري مالي دستيابي به سود هي از لحاظ قانوني امكان پذير مي باشد

مشروط به اينكه واحد اقتصادي مورد نظر بتواند كاربرد.ب شود كنترل اين سود هي الزم نيست عنوان دارايي محسو

.آن را توسط ابزار ديگري كنترل نمايد

در حسابداري. به عنوان ملك محسوب نمي شود بسيار مهم است«دارايي«درك اين مطلب كه در مفهوم حسابرسي

دارايي برابر با ). اصطالح مربوط حقوق صاحبان سهام را نگاه كنيد( توصيف شده است«حق مالي«مالكيت با اصطالح 

.معادله حسابداري مربوط به دارايي ها ،بدهي هاو حق مالي به صورت زير است.حقوق مالي به اضافه بدهي هااست 

ها+حق مالي مالكان ها=بدهي  دارايي

.ر رياضي تراز نامه استاين معادله حسابداري ،ساختا

و رسمي از بدهي است و اين فهرست يك تراز نامه عادي مقادير مربوط(دارايي ها معموال در تراز نامه فهرست مي شوند

)به محاسبه دارايي در سمت چپ دفتر كل ديده مي شود

.در اقتصاد نيز دارايي به هر شكلي است كه ثروت را مي توان در آن نگهداري كرد

توسط كميته استانداردهاي حسابداري بين الملل ارائه شده است«دارايي«ماال قابل قبول ترين تعريف حسابداري از واژه احت

:استIFRSتعريف زير نقل تولي از شبكه جهاني 

و مزاياي اقتصادي آتي انتظار  دارايي منبعي كنترل شده توسط واحد تجاري است كه به عنوان نتيجه قراردادهاي گذشته

.مي رود همراه واحد تجاري باشد

و از طريق استفاده از ابزارهاي تعيين و توسط سارمانهاي گسترده  جهت ،مديريت دارايي ها به شكلي رسمي كنترل شده

ها. مي شوند واين مديريت دارايي را از دو جنبه مربوط به ....،خريد توضيح،خدمت رساني ،اعطاي مجوز،مصرف

غ و .ير فيزيكي نشان مي دهد دارائي هاي فيزيكي
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 طبقه بندي دارائي ها

مختلفي طبقه بندي شوند در ترازنامه مالي يك شركت ،تقسيمات مشخصي توسط اصول دارائي ها ممكن است به روشهاي

، اخيراً.حسابداري پذيرفته شده كه در هر كشور متفاوت است ،مورد نياز مي باشد  اصول پذيرفته شده حسابداري

و اوراق بهادار منتشر شده است توسط موسسه و با توافق كميسيون بورس و مالي دولت. استانداردهاي حسابداري

براي تصويب اصول حسابداري كه در معامالت مالي 1934و 1933توسط قوانين مربوط به اوراق بهادار در سال 

، مجوز دريافت كرده است . عمومي كاربرد دارند

:ي تحت نظارت اصول پذيرفته شده حسابداري در آمريكا به صورت زير استتعريف اساسي از واژه داراي

و در بهمين دليل معامال يا قراردادهايي كه درگذشته صورت" دارايي ها مزاياي اقتصادي يك واحد اقتصادي خاص هستند

".گرفته اند بايد كنترل شوند

پ :ذيرفته شده حسابداري در آمريكا استمثال زير نمونه ايي از طبقه بندي صورت گرفته بر اساس اصول

:داراييهاي جاري

و يا در يك چرخه اجرايي به و انتظار مي رود كه بقيه داراييها در مدت يكسال داراييهاي جاري به صورت نقدي هستند

، فروخته يا به مصرف برسند و در مسير يك كار تجاري اين داراييها. دارايي نقدي تبديل شده در زمان به شكلي مداوم

. انجام يك فعاليت تجاري عادي تغيير مي يابند 

:به دارايي هاي جاري، موجود است پنج موضوع عمده كه مربوط

و اسناد قابل انتقال مي باشد–وجه نقد:1 ، حساب سپرده مثالهاي ديگر عبارتند(.نقدي ترين نوع دارايي است كه شامل ارز

با: از ، حواله هاي ، چك ).نكيحواله پولي

شامل خريد اوراق بها دار ونگهداري انها براي فروش در اينده اي نزديك براي درامد–سرمايه گذاري كوتاه مدت:2

) تجارت اوراق بها دار( زدايي در مورد تفاوتهاي ارزشي كوتاه مدت است 

ي غير تعاون–مطالبات:3 .ي است معموال به عنوان مجمومه اي از اندوخته براي حسابها

و كاال:4 ، تجارت عادي يك شركت است ارزش موجودي گزارش شده–موجودي مواد معامله اين گونه دارايي ها

ي تاريخي ان است ومهم نيست كه كدام يك از انها پائين تر است  . درتراز نامه معموال ارزش متعارف بازاريابها تمام شده

از(( اين روند با عنوان قانون . شناخته شده است )) هزينه يا بازار پائين تر

يا-پيش پرداخت هزينه:5 و قبل از اينكه استفاده شده اينها هزينه هايي هستند كه به صورت نقدي پرداخت مي شوند

).يك مثال رايج در مورد اين دارايي ،بيمه است(مصرف شوند ،به عنوان دارايي ثبت شده اند 

و به كل داراييهاي جاري كه كمتر از كل بدهيهاي. اغلب مورد استفاده قرار مي گيرد"خالص داراييهاي جاري"عبارت

.جاري است اطالق مي گردد
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:سرمايه گذاريهاي بلند مدت

. سرمايه گذاريهاي بلند مدت براي مدت جند سال استفاده مي شوند. ها استفاده مي شود"دارايي"اغلب اوقات براي كلمه

:اين گروه معموالً از چهار نوع سرمايه گذاري تشكيل شده است. به مصرف نمي رسندو در آينده نزديك

، سهام عادي يا سفته هاي مدت دار-1  سرمايه گذاري در اوراق بهادار مثل اوراق قرضه

.سرمايه گذاري در داراييهاي ثابت كه در عملكردها استفاده نمي شوند-2

وج( سرمايه گذاري در وجوهخ خاص-3 )وه استهالكي يا صندوق بازنشستگي براي مثال

ي در شركتهاي فرعي يا وابسته گذارهيسرما-4

.ي بلند مدت محسوب گردندگذارهيسرمااشكال مختلف بيمه ممكن است به عنوان

:دارايي ثابت

، كارخانه ،تجهيزات( PPEاين داراييها با عنوان و يا داراييهاي مشهود مشخص مي شوند كه براي استفاده) ملك مداوم

، ماشين. بلند مدت در سود دهي يك كار تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند ، ساختمان اين گروه ازدارايي ها شامل زمين

و معادن مي باشد و منابع نقصان پذير خاص مثل جنگل حد.آالت،ابزار اين گونه داراييها در مقابل سوددهيهايي كه فراتر از

استهالك انباشته در تضاد با ترازنامه يا اسناد مالي نشان داده. ينه استهالك است قرار مي گيرندمورد انتظار براي مطالبه هز

.ميشوند

.سرمايه ايي در مديريت حسابداري نام گذاري مي شونداين داراييها با عنوان داراييهاي

:داراييهاي نامشهود

و معموالً در ارزياب حق.ي مشكل ايجاد ميكنندداراييهاي نامشهود ساختار فزيكي ندارند اين داراييها شامل

اين داراييها براي هزينه مند شدن در مدت.اختراع،امتيازها،سرقفلي،عالئم تجاري،اسامي تجاري،و موارد ديگر مي باشد

.البته سرقفلي از اين قاعده مستثني است. سال مستهلك مي شوند40تا5بيش از 

و ممكن است در گروهدر"وب سايتها"برخياز داراييها مثل كشورهاي مختلف به اشكال مختلفي عنوان مي شوند

.داراييهاي مشهود يا نامشهود قرار بگيرند

:داراييهاي ديگر

:اين بخش شامل انواع مختلفي از داراييهاييست كه معمولترين آنها عبارتند از

 پيش پرداخت هزينه هاي بلند مدت•

)كي از داراييهاي كل را نشان دهنداگر فقط بخش كوچ(داراييهاي نامشهود•

 مطالبات بلند مدت•

.ملكي كه براي فروش نگهداري ميشود•
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و گسترده است زيرا داراي را مي توان به .گروه باال طبقه بندي كرد4در بسياري از موارد اين بخش بسيار كلي

):مالي(ارزش گذاري

، ارزيابي فرايند تخمين ارزش بازاري يك دا ارزيابي ها را مي توان در مورد دارايي. رايي يا بدهي مالي استدر امور مالي

ي در اوراق بهادار بازاري مثل برگه هاي سهام ،حق خريد،موسسه هاي تجاري يا دارايي هاي گذارهيسرمابراي مثال(ها 

در.انجام داد)براي مثال اوراق قرضه منتشر شده توسط شركت(يا بدهيها)حق اختراع يا عالئم تجاري:نامشهود مثل ارزيابي

ي ،بودجه بندي سرمايه،ادغام يا اكتساب مبادالت ،گزارش مالي ،ضوابط مالي گذارهيسرمابسياري از زمينه ها مثل تحليل 

و يا در دعاوي قانوني ،بسيار مورد نياز است .براي تعيين بدهيهاي مالياتي

:ارزيابي دارايي

م :ي شود كه ازيك يا چند نوع از موارد زيراستفاده ميشودارزيابي دارايي هاي مالي در حالي انجام

.ارزشي را كه براساس قيمتهاي بازاري مربوط به داراييهاي مشابه است ،تعيين ميكند: ارزشيابي نسبي-1

ارزش مورد نظر را توسط تخمين درامدهاي آتي مورد نياز از بدست آمدن دارايي محاسبه شده:ارزشيابي قطعي-2

آ .نها ارزيابي ميكندبراي ارزش فعلي

براي مثال حواله هاي پرداختي،اختيارات(براي انواع مختلفي از داراييهاي مالي:مدلهار مربوط به قيمت حق خريد-3

فروش،اختيارات حق خريد سهام ،اختيار خريد سهام توسط كارمندان ،سرمايه گذاري با اختيارات واگذار شده 

معمولي ترين مدلهاي مربوط.در گروه ارزيابيهاي پيچيده قرار ميگيرند وجود داردو)مثل اوراق قرضه قابل بازخريد

.مي باشند Black-scholes-Mertonبه قيمت حق خريد مدلهاي 

معني اين. اصطالحات معمول براي ارزش بدهي يا دارايي ،ارزش متعارف بازار ،ارزش نسبي وارزش ذاتي مي باشد

جترين اصطالح ارزش متعارف بازار به عنوان قيمت نقدي يك جنس تعريف راي.يكديگر مي باشداصطالحات متفاوت از 

و  و هر دوي آنها آگاهي الزم از حقايق مربوط را دارند و يك خريدار فروخته شود شده است كه ميتواند بين يك فروشنده

و معاني چند گانه ايي هيچ گونه اجباري براي خريد يا فروش ندارندوارزش متعارف در متون مختلفي استفاده شده است

ارزش.برخي افراد از اين اصطالح براي معني نمودن يك فرايند مشابه با عنوان ارزش متعارف بازار استفاده ميكنند.دارد

و قانون استفاده مي شود اين اصطالح عموماً براي اصول پذيرفته شده.متعارف اصطالحي است كه در حسابداري

و در زمينه گزارش مالي در اين.و از لحاظ قانوني در مفاد قانوني مربوط به حقوق سهامداران استفاده مي شود حسابداري

و يا حقوقي متفاوت مي باشد .گونه موارد ،ارزش متعارف در ادبيات حسابداري

، ارزش حقيقي دارايي هاست كه.ارزش ذاتي صرفنظر از قيمت موجود در بازار يك تحليلگر زماني ارزش ذاتي سهام را

و يا بر عكس آنرا ارائه دهدبيش تعيين ارزش ذاتي.تر از قيمت بازار است تعيين مي كند ،كه يك نوع توصيه مربوط به خريد

، متفاوت باشد و در بين تحليلگران مختلف .ممكن است تحت تاثير يك عقيده شخصي قرار بگيرد
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:ارزيابي تجاري

ي مثل ادغام يا اكتساب،فروش اوراق بهادار،و علكردهاي مالياتي ارزبي تجاري يا متعارف ممكن است داراي اهداف متفاوت

شركتهاي خصوصي موجود ،عمدتاً به اعتبار اطالعات مالي شركت بستگي ارزيابي صحيح از عملكرد.ارزشمند ،باشد

يا.دارد اظهارات مالي يك شركت عمومي توسط حسابداران عمومي رسمي ،حسابداران رسمي داراي صالحيت

و توسط يك ناظر دولتي بازبيني مي شودحسابدارا ، حسابرسي شده و.ن خبره ، ديدگاه دولتي ندارند شركتهاي خصوصي

اظهارات مالي يك شركت خصوصي ،عموماً براي افزايش مالياتها توسط. اساساً نيازمند بررسي اظهارات مالي خود نيستند

و اطالعات مربوط به امور و ممكن است صحت آماري نداشته پايين آوردن سطح درامد مالياتي مالي آماده شده اند

منجر به اطالعات مالي نادرست مي تواند.شركتهاي دولتي به درامدهاي باالتري براي افزايش سهام خود نياز دارند.باشند

و يا پايين شود .قيمت گذاري باال

.فروشنده توسط خريدار صورت مي گيرددر فرايند ابتياع معموالً دقت الزم براي تعيين صحت اظهارات عنوان شده

اظهارات مالي ارائه شده ،معموالً ارزش داراييها در هزينه هاي آنا را نسبت به ارزشهاي بازاري افزوده در تطابق با اصول

.پذيرفته شده حسابداري ،بيان مي كند

و. نشان دهد براي مثال ترازنامه مي تواند قيمت زمين را در قيمت خريد بجاي ارزش افزوده آن انواع مختلفي از داراييها

بنابراين.بدهيها مثل اوراق بهاداري كه براي فروش نگهداري ميشوند ،تا حدودي ارزش بازاري خود را نشان مي دهند

اما مربوط به تعصب مديريتي است.نام دارد"تنزل قيمت نسبت به بازار"اين فرايند. اطالعات مالي شركت مفهومي است

را براي"تنزل قيمت نسبت به بازار"نمونه بارز از شركتهايي كه مزيت حسابداري.با ارزشهاي افزوده جبران ميشود كه بيشتر

.است"انرون"پر كردن بخشي از قيمت سهام خود در اخيتار دارند ،شركت 

:روشهاي ارزيابي تجاري

:روشهاي جريان نقدينگي تنزيل شده

كت ،استفاده از جريانهاي نقدينگي آتي به صورت تعديل شده براي زمان يك روش براي تعيين ارزش جاري يك شر

، نه پيش از دوره.ارزش گذاري است زماني پيش بيني شدهءمجموعه جريان نقدينگي از خريانهاي نقدي ساخته شده است

و اين فرايند ،ارزش پيوسته اي را كه جريان نقدينگي را پس از دوره پيش بيني نشان مي دهد ،ا .رائه مي دهد،

:روشهاي چند گانه

، كاربرد يك نمونه از سيستمهاي موجود بين گروههاي هم مرتبه قابل مقايسهء يك روش براي ارزش جاري يك شركت

 اين ارزيابي مي تواند براي تخمين ارزش.نسبت خاصي كه استفاده شده است به هدف ارزيابي بستگي دارد. است

زماني كه ارزش. يا ارزش مربوط به حقوق صاحبان سهام تجاري طراحي شود براي تخمين ارزش عملكرد تجاري

، معيار چند گانه  ، رايج ترين نسبت استفاده شده است كه در آن نسبت EBITDAعملكردي محاسبه مي شود

EBITDA )و استهالك و ماليات سه( به ارزش واحد تجاري مي باشد) سود قبل از كسر بهره ام ارزش حقوق صاحبان
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قيمت درآمدهاي مربوط به برگهاي سهام در يك صنعت مشابه است كه اين قيمت برابر با نسبت قيمت) به ارزش بدهي

سهام به در آمدها براي هر سهم متعلق به يك شركت دولتي است استفاده از نسبت قيمت درآمدها باعث افزايش اعتماد 

، اما هنوز الزم است كه اين نسبت بر . اي شرايط جاري بازار تصحيح شود پذيري مي شود

 در امور ماليكاربرد

و حسابداري ، حسابرسي ، تحليل تجاري و دارايي ها ، مقاصد تحليل ارزيابي به عوامل مختلف از جمله ارزيابي مالياتي

تا. اساسي نيازمند است  ريخ مشخص براي از آنجا كه ارزش اشياء با گذشت زمان دچار نوسان مي شود ارزيابي ها در يك

مثال در انتهاي سال يا در يك چهارم سال مالي محاسبه مي شوند ممكن است به شكلي متناوب تخميني از ارزش دارائي ها 

و ريسك پذيري مالي مربوطه باشد  (و بدهي ها با هدف مديريت بر اوراق بها براي مثال در شركتهاي بزرگ كه شامل.

و كارگذاري  . سهام است بانكهاي سرمايه داري

،. برخي از ترازنامه هاي مالي نسبت به بقيه ترازنامه ها ارزشمند تر هستند و اوراق قرضه تجاري معموال برگه هاي سهام

و در دسترس عموم قرار گرفته اند  و بصورت داوطلبانه اعالم ، كار. قيمتهايي دارند كه به شكلي متناوب ساير دارايي ها

م به. براي مثال شركت هاي خصوصي كه هيچ نوع قيمت اعالم نشده اي ندارند. واجه مي كنند ارزشيابي را با مشكل

براي مثال. عالوه ابزارهاي مالي داراي قيمت هايي هستند كه بسته به نوع مدل تئوري آن در ارزيابي مشكل ايجاد مي كنند

و از مدل  در حالي كه بدهي ها مربوط. ستفاده مي كنندا Black – Sholesعملكرد هاي جاري اساسا ارزشمند هستند

و از تئوري ارزش متعارف استفاده مي كنند  دارائي هاي تجاري نامشهود مثل. به شركتهاي بيمه يا تعيين ارزش شده اند

، براي طيفي گسترده از تفاسير ارزشي نامحدود هستند  و دارايي هاي فكري . سرقفلي

، ارائه تخمين هاي فردي از ارزيابي هاي مربوط به بدهي ها يا دارايي براي افرادي كه در زمينه امور مالي حرفه اي هستند

و قانوني است  ، امكان پذير ، گونه هاي مختلفي دارد. هايي كه در آن ذينفع هستند و. محاسبات آنها از جمله تجزيه

ج ، قيمت در آمدي قسمت و محاسبات مربوط به ارزش تحليل عملكرد شركتهايي كه بر روي قيمت دفتري ريان نقدينگي

 ، ، ارزيابي خطر ريسك پذيري در ناتواني در پرداخت بدهي ، تحليل اوراق قرضه كه بر روي درجه بندي اعتبارات رايج

و سطح نرخ بهره هاي حقيقي تمركز دارد  همه اين شيوه ها ممكن است به قصد ارائه. بازده اضافي دارايي داري ريسك

و اعتبار با مشاركت متداول يا قيمتهاي اوراق قرضه براي آن مقدار تخ ميني باشد كه مربوط به ارزشي است كه در ايجاد

، نتيجه اي  و اين مقدار تخميني ممكن است در خريد يا فروشي كه توسط شركاني بازاري انجام مي شود رقابت مي شود

و يا نداشته باشد  اب يا تركيب تجارتهاي خاص اطالعات مالي دقيق تري را در وقتي كه ارزيابي با هدف اكتس. داشته

، معموال در تكامل يك توافق غير آشكار صورت مي گيرد  . دسترس قرار مي دهد

، بسيار مهم است زيرا به قضاوتي دقيق نيازمند است . اشاره به اين مطلب كه ارزيابي بيشتر يك هنر است تا علم



٨

و موقعيتهاي مختلف-1 در(ي وجود دارد كه شما در آن دارايي را ارزيابي مي كند ويژگيها براي مثال زماني كه شركت

، ارائه گزارش فصلي  و اكتساب امور مالي ، ادغام ، اهداف مالياتي در عوض اين) معرض خطر جدي مالي قرار مي گيرد

. دارد شرايط به شيوه ها يا تفاسير متفاوتي از همان شيوه مشابه در زمان مقتضي نياز

و مدلها به محدوديت هاي خاص خود را دارند-2 ، پيچيده(همه شيوه ها براي مثال محدوديت هاي مربوط به رياضيات

و قابل قياس بودن  ، سادگي و بررسي قرار گيرند) بودن به عنوان يك قانون كلي.و مي توانند بطور گسترده مورد نقد

، گونه هاي مختلف زماني كه شما از يك روش ارزيابي مشاب ه به عنوان شريك كه با او مبادله مي كنيد بهره بگيريد

و با هدف خاصي است مي شود. ارزيابي بيشتر استفاده مي شوند :اين روش عمدتا در صنعت

. كيفيت برخي از اطالعات وارده ممكن است بسيار گسترده باشد.3

و كارها ممكن است در مسيري كه شما در همه مدلهاي ارزشيابي فرضياتي وجود دارند-4 كه مي بايست ارائه شوند

و از آنها دفاع كنيد  .انتظار داريد انجام نگيرد بهترين راه براي شما اين است كه قادر باشيد فرضيات خود را توضيح داده

، تمامي فرضيات بخصوص متن ارائه شده مي بايست به روشني بيان شوند براي مثال وقتي كه ارزيابي صورت گرفت

 زيرا با اين روش تنها ارزش اقساط باقي. ارزيابي يك فعاليت مستمر بر اساس يك فرضيه خارج از قوانين تجاري است 

. مي ماند

. ارزيابي پروژه هاي كوچك در امور جزئي ارزيابي فرايند تعيين ارزش يا ثروت متعلق به يك مالكيت جزئي است

و موضوعات مربوط iposمواقع براي ارزيابي هاي حزئي بعضي و تركيب ، ادغام عقايد نسبي طرح دعواي قانوني قانوني

. به سهام مورد نياز هستند 

، معيار استاندارد ارزشي است كه استفاده شده است . در ارزيابي يك پروژه يا دارايي كوچك ارزش متعارف بازار

ش CIxvalاستانداردهاي بخش و توسط بازار مبادله يك معيار استاندارد ناخته شده براي ارزيابي پروژه هاي كوچك است

و رسكو استفاده از روش هزينه روش. سهام در تورنتو تعيين شده اند  ، با رهبري افرادي مثل اسپين اين معيارهاي استاندارد

و روش در آمدي را وابسته به مرحله توسعه مالكيت تا پروژه هاي كوچك مورد تاكيد . قرار مي دهد بازار

 مدلهاي قيمت گذاري دارايي

 مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي

) Apt(تئوري قيمت گذاري آربيتراژ

Black –Scholes )براي حق خريد (

 مدل قيمت گذاري دارائي سرمايه اي

و نرخ باز و رابطه بين متغيير بتا ده دارايي مورد انتظار را توصيف مختصات بازار اوراق بهادار در يك نمودار ديده مي شود

.مي كند 
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و براي اطالعات ماهيان و مختصات بازار اوراق بهادار در مدت سه سال گذشته برآورد مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

. در مورد ميانگين صنعتي داو جونز ارائه شده است 

) CAPX(مدل قيمت گذاري دارائي سرمايه اي

( ين نرخ تئوري بازده از دارايي استفاده شده است در امور مالي براي تعي بنابراين اگر بتوانيم جريانهاي نقديندگي مورد.

، قيمت مورد نظر نيز تعيين مي شود  اين امر در صورتي امكان پذير است كه دارايي به اوراق بهادار) انتظار را تخمين بزنيم

د و ريسك غير تنوع پذير به CAPMفرمول. ارائي ها را ايجاد كند متنوع پذير اضافه شده باشد ، حساسيت دارايي ها به

، ريسك غير سيستماتيك يا ريسك بازار نيز ناميده مي شود( ريسك تنوع ناپذير مورد توجه قرار مي دهد اين نوع ريسك

ان)B(در برخي از موارد به عنوان متغيير بتا ) .  و همچنين به عنوان بازده مورد و بازده مورد انتظار در صنعت پولي تظار بازار

. مربوط به دارائي تئوريكي كه دارايي ريسك پذيري آزاد است شناخته مي شود 

و جن موسين به شكلي مستقل بر اساس طرح اوليه هري كار ، جان لينتر مدل ارائه شده توسط جك تريون ويليام شارب

را. كوتيز در مورد تئوري تنوع اوراق بهادار ساخته شده است شارپ براي مشاركت خود در زمينه اقتصاد مالي جايزه نوبل

.دريافت كرد 

 فرمول

مي) CAPM( مدل قميت گذاري دارايي سرمايه مدلي است كه براي اوراق بهادار فردي يا مجموعه اوراق بهادار استفاده

ا. شود  و رابطه آن با بازده مورد انتظار براي ارتباط مناسب اوراق بهادار فردي از نمودار بورس اوراق بهادار ستفاده مي كنيم

، قيمت گذاري مي كند  ما. چگونه سهام ردي را در رابطه با ريسك پذيري اوراق بهادار نموار بورس اوراق بهادار به

ك . نيم كمك مي كند تا نسبت پاداش به ريسك پذيري را براي هر نوع اوراق بهادار در رابطه با بازارهاي كلي را محاسبه

بنابراين زماني كه نرخ بهره مورد انتظار براي هر نوع اوراق بهادار توسط ضريب بتا كاهش پيدا كرده است نسبت اعطاي

: پاداش به ريسك براي هر سهام فردي در بازار برابر با نسبت اعطاي پاداش به ريسك بازار است بنابراين 

 نسبت اعطاي پاداش به ريسك در اوراق سهامي شخصي=ر نسبت اعطاي پاداش به ريسك در اوراق سهامي بازا

RfRmERRE

im

FI −=
−
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))(

β

به. نسبت اعطاي پاداش به ريسك بازار همان بازده اضافي دارايي ريسك بازار است و حل آن با مرتب كردن معادله باال

. مي تواند مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را بدست آوريم E(Ri)ازاي متغيير 

E(Ri)=Rf+Bim(E(Rm)-Rf)در حاليكهE(Ri)  بازده مورد انتظار دارايي سرمايهRfنسبت بهره بدون ريسك .Bim 

و همچنين) ضريب بتا( حساسيت بازده دارايي به بازده بازار
)var(

),cov().(
Rm
RmRiBimRmE و= بازده مورد انتظار باز

E(Rm)-Rf با تفاوت ميان نرخ(زده اضافي داراي ريسك شناخته شده است بعضي اوقات به عنوان صرف سهام بازار يا

و نرخ بازده بدون ريسك  نرخ بازده مورد انتظار بازار معموال با توجه به ميانگين:1نكته) مورد انتظار بازار درباره بازده
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ه بدون ريسك براي تعيين نرخ بازد:2نكته. رياضي بازده هاي قبلي در مجموعه اوراق بهادار بازار اندازه گيري مي شود 

و شامل نرخ بازده بدون مقدار بازده اضافي دارايي داراي ريسك معموال ميانگين رياضي نرخ بازده بدون ريسك است

. ريسك جاري نمي شود 

. براي اشتقاق كامل تئوري اوراق بهادار پيشرفته را مشاهده كنيد

 قيمت گذاري دارائي

مدل قيمت گذاري دارايي CAPMنشان مي دهد با استفاده از قانون ECRiدر ابتدا بازده مورد انتظار را كه با متغيير

جريانهاي نقدي آتي متعلق به دارايي را مي توان براي ارزش كنوني آنها محاسبه كرده در حالي. سرمايه محاسبه مي كنند 

. دارايي استفاده مي شود براي تعيين قيمت صحيح) ECRi(كه از نسبت 

بنابراين از لحاظ تئوري دارايي زماني بطور صحيح قيمت گذاري مي شود كه قيمت عيني آن مشابه ارزش محاسبه شده آن

مشتق شده) CAPX(براي اينكار از نوعي نرخ محاسبه استفاده مي شود كه از مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه. باشد 

از. است  (ارزيابي بيشتر باشد دارايي بيش از حد معمول قيمت گذاري شده است اگر قيمت عيني از. و اگر قيمت عيني

) ارزيابي بي مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه كمتر باشد دارايي پايين تر از حد معمول قيمت گذاري شده است

سط شيوه ارزيابي خاص راه حلي پيدا از سوي ديگر يك فرد مي تواند براي نرخ تنزيل در مورد قيمت عيني داده شده تو

و نرخ تنزيل را با شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه مقايسه كند  اگر نرخ تنزيل پائين تراز نرخ قيمت گذاري دارايي. كند

، دارايي بيشتر از حد معمول قيمت گذاري شده است  ، پائين تر از حد معمول قيمت( سرمايه باشد و براي نرخ تنزيل پائين

) گذاري شده است

 بازده الزم دارايي خاص

و يا نرخ تنزيل نرخي كه بر اساس آن جريانهاي نقدي شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه بازده الزم در مورد دارايي مناسب

آتي توسط دارايي توليد شده مي بايست كاهش پيدا كند مشروط بر اينكه دارائي هاي نسبي بدون ريسك پذيري باشند را 

، داللت بر اين دارد كه ميانگين ريسك پذيري نيز. غيير مي دهدت اگر معيار ريسك سيستماتيك سهام بيشتر از يك باشد

و اگر معيار ريسك سيستماتيك سهام كمتر از يك باشد داللت بر پايين تر بودن ميانگين ريسك پذيري  بيشتر از يك است

و به ميزان باالتري كاهش پيدا مي بنابراين يك سهام ريسك پذير معيار ريس. دارد  ك سيستماتيك باالتري خواهد داشت

و به ميزان كمتري. كنند برگه هاي سهامي كه حساسيت كمتري دارند معيار ريسك سيستماتيك پايين تري خواهند داشت

به. كاهش پيدا مي كنند  ، بازده باالتري براي حفظ شيوه قيمت گذاري دارائي سرمايه در تطابق با سرمايه گذاران توانمند

. دارايي با خطر ريسك پذيري باال نياز دارد 

ريسك مربوط به بازار: از آنجا كه معيار ريسك سيستماتيك حساس بودن دارائي هاي خاص را به ريسك تنوع ناپذير مثل

مع) سيستماتيك( ، بنا به تعريف ارائه شده يار ريسك سيستماتيك آن برابرو بازار به عنوان يك منبع كل را نشان نمي دهد
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و در اينگونه مواد معيار. با يك است  شاخص هاي سهام بصورت مداوم به عنوان وكالتنامه هاي محلي بازار استفاده شده اند

كه. ريسك سيستماتيك آنها برابر با يك است  بنابراين در مجموعه اوراق بهادار از يك سرمايه گذار انتظار مي رود

. عمل كند همسوي بازار

و تنوع  ريسك پذيري

و ريسك خاص را كه به عنوان ريسك مربوط به طرز ريسك پذيري مربوط به مجموعه اوراق بهادار ريسك سيستماتيك

ريسك پذيري سيستماتيك به ريسك عمومي در مورد همه اوراق. فكر مشخصي نيز شناخته شده است در بر مي گيرد 

خا. بهادار اشاره مي كند  ريسك پذيري.ص نوعي از ريسك پذيري است كه مربوط به دارائي هاي فردي است ريسك

و اين كار با ارائه تعداد بيشتري از دارائي ها در مجموعه اوراق بهادار  خاص ممكن است به سطوح كوچكتري تغيير يابد

(صورت مي گيرد  يك نمي تواند به اين در صورتي كه ريسك سيستمات) ميانگين نهايي مربوط به ريسك هاي خاص.

. سطوح كوچكتر تبديل شود 

برگه سهام است در بازارهاي پيشرفته مثل40يا30با توجه به شرايط بازار يك مجموعه از اوراق بهادار كه تقريبا شامل

و آمريكا ايجاد خواهد شد  (بازار انگلستان )ئه مي شود بيشتر به علت تغييرات دارايي باالتر در بازارهاي پيشرفته ارا. .

، نبايد هيچ گونه ريسك تنوع پذير را بكار گيرد همانگونه كه فقط ريسك هاي تنوع ناپذير. يك سرمايه گذار با كفايت

بنابراين بازده الزم براي يك دارايي بازده اي است كه براي ريسك ايجاد. در حوزه تعريف شده اين شيوه قرار گرفته اند 

ب و مي براي مثال مشاركت. ايست در مجموعه اوراق بهادار به عدم ريسك پذيري آن مربوط شود شده جبران مي شود

در متن.دارايي در عدم ريسك پذيري اوراق بهادار كل همانگونه به عدم ريسك پذيري انفرادي آن تحميل شده است 

براي. التر نشان داده شده است مربوط به روش قيمت گذاري دارايي سرمايه ريسك پذيري اوراق بهادار توسط واريانس با

به عبارت ديگر معيار ريسك سيستماتيك براي مجموعه. مثال قابليت پيش بيني ريسك پذيري پايين تر را نشان داده است 

. اوراق بهادار عاملي تعيين كننده در ارائه افشاگر سيستماتيك داده شده توسط سرمايه گذار است 

ه نمودار ريسك بازده متعلق به يك مجموعه اوراق بهادار مي تواند بهينه شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه فرض مي كند

به عالوه. مجموعه اوراق بهادار بهينه پايين ترين سطح ممكن ريسك پذيري را براي سطح بازدهي آن نشان مي دهد. باشد 

، بيشتر از تنو ع آن مجموعه ايجاد مي شود پس بنابراين مجموعه از آنجا كه هر نوع دارايي مازاد در مجموعه اوراق بهادار

. اوراق بهادار بهينه مي بايست هر نوع دارايي را با هر نوع ارزش موزون براي رسيدن به نقطه باالي منحني شامل شود

با) فرض كنيد كه هر دارايي به شكلي نا محدود قابل تقسيم است( زده مرز تمامي اين اوراق بهادار بهينه براي هر سطحي از

. كارايي را در بر مي گيرد 

، ريسك كل متعلق به يك مجموعه از اوراق بهادار مي تواند داراياز آنجا كه ريسك پذيري غير سيستماتيك تنوع است

. به عنوان معيار ريسك سيستماتيك در نظر گرفته شود 
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 مجموعه اوراق بهادار بازار 

ري بخشي از ثروت خود در مجموعه از اوراق بهادار كه متعلق به دارائي يك سرمايه گذار ممكن است براي سرمايه گذا

، منافعي را در نرخ بدون ريسك  و با باقيمانده آن كه به صورت نقدي است هاي ريسك پذير است راهي را انتخاب كند

(بدست آورد  مو. ازنه نقدي منفي يا ممكن است براي تامين وجه خريد خود از دارائيهاي ريسك پذير در مواردي كه

، پول قرض كند  اين. در اينجا نرخ دارائيهاي ريسك پذير به دارايي بدون ريسك بازده كل را تعيين مي كند) وجود دارد

. بنابراين رسيدن به يك بازده خاص از يكي از دو راه زير امكان پذير است. رابطه كامال خطي است 

.ه اوراق بهادار ريسك پذير با بررسي همه ثروتهاي يك فرد در مجموع-1

و بقيه سرمايه گذاري بصورت نقدي-2 با سرمايه گذاري يك بخش از دارايي در مجموعه اوراق بهادار ريسك پذير

و يا سرمايه گذاري شود( )قرض گرفته شده

ب (ود ليكن براي يك سطح داده شده از بازده تنها يكي از مجموعه هاي اوراق بهادار بصورت بهينه خواهد در مفهوم پايين.

از آنجا كه دارايي بدون ريسك بر طبق تعريف ارائه شده با هر نوع دارايي ديگري نامرتبط است) ترين ريسك پذيري 

و بنابراين از بين دو انتخاب داراي كارايي بيشتري است2گزينه شماره  . واريانس پايين تري دارد

م يك بازده باالتر از مجموعه اوراق بهادار به اضافه: رز كارايي استفاده مي شود اين رابطه براي اوراق بهادار در راستاي

و براي سطح پايين تري از بازده بكار مي رود كارايي بيشتري  مقدار نقدينگي نسبت به مجموعه اوراق بهاداري كه به تنهايي

كه مي تواند براي دستيابي به پايين ترين براي يك نرخ بدون ريسك تنها يك مجموعه از اوراق بهادار بهينه وجود.دارد 

، مجموعه اوراق بهادار. سطح ريسك پذيري در مورد هر نوع بهره ممكن به مقدار نقدينگي نزديك شود  اين مجموعه

. بازاري است 

)CAPM(فرضيات مربوط به شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه

.همه سرمايه گذاران انتظارات معقولي دارند�

ن� و فروشي وجود ندارد هيچ . وع فرصت خريد

. بازده ها بصورت نرمال توزيع شده اند�

. كيفيت دارايي ها ثابت است�

. بازارهاي سرمايه كامال كار آمد هستند�

و مالي جدا شده اند� . بخش هاي توليدي

. بنابراين طرحهاي توليدي ثابت هستند�

و دارايي جهاني وجود دارد نرخهاي بدون ريسك به همراه با توانايي قرضگ� . يري نامحدود

، وجود ندارد� و تغييري در نرخ بهره هاي موجود .هيچ تورم
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و بنابراين همه سرمايه گذاران انتظارات مشابهي درباره بازده اوراق سهامي در مدت زمان� اطالعات كامل است

. ارائه شده دارند 

)CAPM(معايب شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه

ليكن بطور مكرر ديده شده. اين شيوه فرض مي كند كه بازده هاي دارايي توزيع نرمال متغيرهاي دارايي هستند•

و بازارهاي ديگر بصورت عادي توزيع نشده اند  در نتيجه. است كه بازده ها در بخش حقوق صاحبان سهام

كه بطور مكرر بيشتر از فرض توزيع رخ مي دهد) درجه انحراف معيار از ميانگين6تا3(چرخشهاي بزرگي 

. نرمال است كه قبال انتظار آن مي رفت 

با شيوه اين• فرض مي كند كه واريانس بازده ها مقياس اندازه گيري مناسب ريسك است اين مطلب ممكن است

ب. استفاده از فرضيه بازده هاي توزيع شده به صورت نرمال تاييد شود  ازده كل مقياس اما براي توزيع هاي مربوط به

. ديگر اندازه گيري ريسك احتماال برتري سرمايه گذاران را به شكلي مناسب تر منعكس خواهد كرد 

به. اين شيوه براي توضيح تغيير در بازده سهام مناسب نيست• بررسي هاي تجربي نشان مي دهد كه سهام مربوط

ن اي. سبت به شيوه پيش بيني شده داشته باشد معيار ريسك سيستماتيك پايين ممكن است بازده هاي باالتري پاره

و 1969از اطالعات براي نشان داده اين تاثير در كنفرانس سال  ، ميكائيل جنسن و در مقاله منشيربلك نيويورك

و شيوه قيمت(خواه اين واقعيت منطقي است. ميون اسكلز ارائه شده است  كه فرضيه هاي كارايي بازار تاييد

(و خواه غير منطقي است) يي سرمايه را نقض مي كند گذاري دارا كه در اين صورت شيوه قيمت گذاري دارايي.

و فرضيه بازارهاي كار آمد را نقض مي كند  و فروش يك راهكار را براي) سرمايه را تاييد يقينا اين امكان خريد

. شكست قاطع بازار تغيير مي دهد 

يك• بازده مشخص به سرمايه گذاران ريسك پايين تر را به ريسك باالتر اين شيوه فرض مي كند كه با دادن

و بالعكس دادن سطح مشخصي از ريسك پذيري بازده هاي باالتر را به بازده هاي پايين را  ترجيح خواهند داد

، در نظر گرفته نمي شود حتما  پذ قماربازانبراي ريسك پذيري باال مي پذيرند يري كازينو مبالغي را براي ريسك

و امكان دارد كه برخي از تاجران سهام نيز براي ريسك پذيري مبالغي را پرداخت كنند  . پرداخت مي كنند

و• و درباره ريسك اين شيوه فرض مي كند كه همه سرمايه گذاران امكان دسترسي به اطالعات مشابه را دارند

(بازده مورد انتظار همه دارائي ها توافق دارند  )ت همگونفرضيه انتظارا.

اين شيوه فرض مي كند كه هيچ نوع هزينه مبادالتي يا مالياتي وجود ندارد اگر چه اين فرضيه ممكن است مربوط•

. به ديدگاههاي پيچيده اين مدل باشد 

در حالي كه هر نوع دارايي. مجموعه اوراق بهادار بازار از همه دارايي هاي موجود در بازار تشكيل شده است•

ها.ه گذاري بازار مربوط به آن موازنه شده است توسط سرماي و دارائي اين مطلب هيچ گونه برتري را بين بازار
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و اين سرمايه گذاران دارائي ها را فقط به عنوان عملكرد نمودار. براي سرمايه گذاران فردي لحاظ نمي كند 

ها. بازده انتخاب مي كنند–ريسك به شكلي نا محدود به عنوان همچنين فرض شده است كه همه دارايي

. مقاديري كه ممكن است مبادله شوند قابل تقسيم مي باشند 

مجموعه اوراق بهادار بازار مي بايست از نظر تئوري شامل همه دارائي هايي باشد كه توسط هر مزد به عنوان•

و(سرمايه گذار حفظ مي شود  ، سرمايه انساني ، اموال غير منقول  ...) شامل كارهاي هنري

و افراد معموال يك شاخص سهام را به عنوان نماينده براي ، در عمل اين مجموعه اوراق بهادار غير قابل مشاهده است

به. صحيح بازار جانشين مي كنند پورتفوي و مي تواند متاسفانه نشان داده شده است كه اين جانشينين بي ضرر نيست

و گفته شده كه استنباط نادرست در رابطه با اعتبار شيوه  به علت عدم توانايي در قيمت گذاري دارايي سرمايه منجر شود

در. صحيح بازار قيمت گذاري دارايي سرمايه ممكن است از لحاظ تجربي قابل آزمايش نباشد مشاهده پورتفوي  اين مسئله

و به طور كلي با عنوان نقد ژل نا تئوريهاي. مگذاري شده است مقاله ريچارد رل با عمق بيشتري نشان داده شده است

. براي حل اين مسئله ارائه شده است) Apt(ديگري نيز مثل تئوري قيمت گذاري آربيتراژ 

 تئوري قيمت گذاري آرپيتراژ

و در قيمت سهام) Apt(تئوري قيمت گذاري آربيتراژ در امور مالي يك تئوري كلي درباره قيمت گذاري دارايي است

. نقشي موثر دارد 

ن تئوري عنوان مي كند كه بازده مورد انتظار يك دارايي مالي مي تواند به عنوان عملكرد خطي عوامل مربوط به اقتصاد اي

در حاليكه حساسيت به تغييرات ايجاد شده در هر عامل توسط يك فاكتور. كالن يا شاخص هاي تئوري بازار ارائه شود

اي. خاص از ضريب بتا نشان داده شده است  ، براي قيمت گذاري صحيح دارايي شيوه كه نرخ بازده را ارائه داده است

قيمت دارايي بايد برابر با پايان زمان قيمت گذاري محسابه شده در نرخ اشاره شده توسط مدل مورد. استفاده خواهد شد 

. ارد باز گرداند نظر باشد اگر در قيمت اختالف وجود داشته باشد تئوري قيمت گذاري بايد آن را به خط استاند

شد 1976اين تئوري ابتدا توسط استفان ژس اقتصاددان در سال . ارائه

)Apt(مدل تئوري قيمت گذاري آربيتراژ

اگر تئوري قيمت گذاري آربيتراژ ارائه شود يك دارايي ريسك پذير مي تواند به عنوان توجيه كننده رابطه زير استفاده

:شود 

E(rj)=rf+bjRP+b2RP2+…………..+ bjnRPn

Rj = E(rj)+bjF1+bj2F2+………...+ bjnFn+ej

 كه در آن

E(rj) بازده مورد انتظار دارايي ريسك پذير است .

PR ريسك حق بيمه عامل است .
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rf:نرخ ريسك آزاد است 

Fkعامل اقتصاد كالن است 

bjk حساسيت دارايي به عاملkبه حق بيمه ناميده مي شود است كه عامل كامل هزينه هاي جانبي اضافه شده .

iεشوك تصادفي فردي از دارايي هاي ريسكي با ميانگين صفر است .

با. استnرابطه اي خطي ميان فاكتورهايjبازده نامشخص دارايي به عالوه هر عاملي ممكن است يك متغيير تصادفي

. ميانگين صفر باشد 

و قوانين وجود دارند كه براي صحت شيوه هاي بعدي تكميل شده اند ممكن است رقابت توجه كنيد كه در اين جا فرضيات

و تعداد كل فاكتورهاي موجود ممكن است با تعداد منابع دارايي برتري نداشته باشد  ، . كاملي در بازار وجود داشته باشد

و  APTآربيتراژ

و بنابراين نوعي مزيت بدون ريسك ايجاد مي كند به آربيتراژ عمل كسب سوددهي از حالت نامتعادل بي ن دو بازار است

. قيمت گذاري منطقي توجه كنيد

 آربيتراژ در انتظارات موجود

را. تئوري قيمت گذاري آربيتراژ مكانيزم را توصيف مي كند در حالي كه آربيتراژ توسط سرمايه گذاران نوعي دارايي

و بر طبق تئوري قيمت گذاري به قيمت مورد انتظار باز مي گردد ايجاد مي كند كه تعيين قيمت شده توجه داشته. است

در حالي كه با تئوري. باشيد كه با تئوري قيمت گذاري كامل سرمايه گذار در شرايط پرداخت تضمين شده قرار مي گيرد 

م ، سرمايه گذارد در پرداخت براي مثال. ورد انتظار مثبت قرار ميگيرد آربيتراژ هماهنگونه كه در زير توضيح داده مي شود

آربيتراژ با كمك سرمايه گذاران قيمت هاي مربوط به دارايي را همراه با بازده هاي مورد انتظار توسط تئوري مربوط به 

. اوراق بهادار به خط توليد باز مي گرداند 

 خريد فروش مكانيكي

و فروش از تج كه سرانجام يكي از آنهال. ارت دو نوع دارايي تشكيل شده است در قانون تئوري خريد آربيتراژ خريد

از. ارزش خود را از دست مي دهد  و تاجر نوعي از دارايي را در معرض فروش قرار مي دهد كه بطور نسبي گران است

. شيوه هايي براي خريد دارايست استفاده مي كند كه نسبتا ارزانتر است 

ري آربيتراژ قيمت جاري يك نوع دارايي از قيمت پيش بيني شده توسط شيوه مورد نظر با استفاده از تئوري قيمت گذا

و دارايي ارزش خود را از دست مي دهد امرزوه قيمت دارايي مي بايست برابر با ميزان جريانهاي نقدي آتي  پايين تر شد

ر داراي عملكردي همسو با عوامل در حالي كه بازده مورد انتظا. باشد كه در تئوري قيمت گذاري محاسبه شده است 

و حساسيت به تغييرات ايجاد شده در هر عامل توسط عامل ويژه ضريب بتا نشان داده شده است . مختلف است
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 يك دارايي قيمت گذاري شده 

اين. يك دارايي كه به شكلي صحيح قيمت گذاري شده است ممكن است در واقع يك دارايي مصنوعي مي باشد

را. اوراق بهادار همان پيشنهاد را براي هر يك از شاخه هاي مربوط به اقتصاد كالن ارائه مي دهد مجموعه از  اين شاخه ها

، مجموعه اي از اوراق. به عنوان يك دارايي قيمت گذاري نشده اند  و فروش همزماني را انجام مي دهد كسي كه خريد

ها. نشان داده مي شودxارائه مي دهد كه با متغيير بهادار را بوسيله تعيين دارايي هاي قيمت گذاري شده پس از آن دارايي

، مانند هر شاخه  را به گونه اي موازنه مي كند كه مجموعه اوراق بهاداري را كه داراي معيار ريسك سيستماتيك هستند

. دارايي بدون قيمت ارائه مي دهد 

و اورا ق بهادار كوتاه مدت است موقعيتي را در بازار ايجاد كرده است كه زماني كه سرمايه گذار مالك دارايي قابل توجه

(داراي بازده مورد انتظار مثبت است و بازده اوراق بهادار. نوعي آشكار كننده را كه داراي شبكه) تفاوت بين بازده دارايي

. بنابراين ريسك پذيري آزاد نيز وجود دارد. صفر است ارائه مي دهد 

:روزانه بازار بسيار پائين باشد در حاليكه قيمت

، مجموعه اوراق بهادار بر طبق نرخ تعيين شده توسط تئوري تصور بر اين است كه در انتهاي دوره زماني مشخص شده

قيمت گذاري آربيتراژ تخصيص داده شده است در حالي كه دارايي بودن قيمت با نرخي بيشتر از مقدار اختصاص مي يابند 

، ميتواند از شرايط زير استفاده كند بنابراين فرد.  و فروش همزمان انجام مي دهد .ي كه خريد

:در آغاز دوره

 فروش كوتاه مدت اوراق بهادار-1

آن-2  فروش دارايي بدونه قيمت همراه با منافع مربوط به

:در انتهاي دوره

. دارايي هاي بدون قيمت را بفروش برساند-1

. خريد اوراق بهادار استفاده كند از منافع موجود براي-2

. ما به التفاوت فروش را استفاده كند-3

:در شرايطي كه قيمت روزانه بازار بسيار باال است

تصور بر اين است كه در انتهاي دوره زماني مشخص شده مجموعه اوراق بهادار مي تواند در نرخ ارائه شده توسط تئوري

در حالي كه دارايي بدون قيمت مي تواند در نرخي كمتري از اين ميزان اختصاص. ته باشد قيمت گذاري آربيتراژ تاثير داش

و فروش همزمان انجام مي دهد مي تواند از شرايط زير استفاده نمايد. مي يابد  :بنابراين فردي كه خريد

 در آغاز دوره

 فروش كوتاه مدت دارايي بدون قيمت-1

با-2 آن خريد اوراق بهادار همراه  منافع مربوط به
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 در پايان دوره

 اوراق بهادار را به فروش برساند-1

.از منافع موجود براي خريد دارائيهاي بدون قيمت استفاده كند-2

و فروش استفاده كند-3 .از ما به التفاوت خريد

 ارتباط با شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه

ت گذاري دارايي سرمايه يكي از دو تئوري تاثير گذار در قيمت گذاري تئوري قيمت گذاري آربيتراژ همراه با شيوه قيم

در. دارايي است تئوري قيمت گذاري آربيتراژ از اين جهت متفاوت با شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه است كه

ها. فرضيات مربوط به آن محدوديت كمتري دارد  ي دارايي اين تئوري براي ارائه يك شيوه توضيحي مربوط به بازده

با. مجوز الزم را صادر مي كند اين تئوري فرض مي كند هر سرمايه گذار يك مجموعه از اوراق بهادار منحصر به فرد را

همانند شرايطي كه به مجموعه اوراق بهادار. شرايط خاص مربوط به معيارهاي ريسك سيتسماتيك را ارائه مي دهد 

ت گذاري دارايي سرمايه مي تواند به عنوان گونه اي خاص از تئوري قيمت در برخي موارد شيوه قيم. تحصيل شده است 

را. گذاري آربيتراژ شرايط بازار اوراق بهادار را نشان دهد ، تغييرات ارزشي بازار در حالي كه معيار ريسك سيستماتيك

. نشان مي دهد 

ه جانبي ارائه شود از آنجا كه معيار ريسك به عالوه تئوري قيمت گذاري آربيتراژ مي تواند به عنوان يك شيوه عرض

، بنابراين شويه هاي عامل مي تواند سيستماتيك حساسيت دارايي جنبي را براي عامل اقتصادي مختلف انعكاس مي دهد

و يا در مورد سهام ها باعث سود مندي شركتهاي مربوطه شود  و دارايي ها .باعث ايجاد تغييرات در بازده مورد انتظار

ع نتايج اين تئوري. بارت ديگر شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه يك شيوه تقاضا محور را مورد توجه قرار داده است به

و  ، از مشكل افزايش عملكرد سرمايه گذار اگر چه مشابه نتايجي است كه در تئوري قيمت گذاري آربيتراژ وجود دارد

ب.( تعادل نتايج بازار ناشي مي شود  )ه عنوان مصرف كنندگان دارايي مورد توجه قرار گرفته اند سرمايه گذاران

)Apt(استفاده از تئوري قيمت گذاري آربيتراژ

 شناسايي فاكتورها

ي قيمت گذاري دارايي سرمايه معيارهاي ريسك سيستماتيك ارائه شده اند اين معيارها از طريق يك تنزل همراه با شيوه

ليكن. ادار است در مورد عاملي كه تحت بررسي قرار گرفته است بحث مي كند خطي كه مربوط به بازده هاي اوراق به

تئوري قيمت گذاري آربيتراژ بر خالف شيوه قيمت گذاري دارايي سرمايه عينيت فاكتورهاي قيمت گذاري شده را نشان 

و بين اقتصادهاي مختلف تغيير. مي دهد  و ماهيت اين شاخص ها احتماال با گذشت زمان مي كند در نتيجه اين تعداد

و دستورات قبلي به عنوان ويژگيهاي. موضوع ضرورتا در ماهيت خود به شكل تجربي است  ليكن چندين مورد از اصول

. مورد نياز عوامل بالقوه ارائه شده اند 
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. تاثير آنها بر روي قيمتهاي دارايي در حركت هاي ناگهاني آنها آشكار مي شود-1

اين عوامل بيشتر احتمال ميرود كه جزء شاخصهاي مربوط به اقتصاد(رات منحصر به فردي را نشان دهند آنها بايد تاثي-2

)كالن باشند تا اينكه به عنوان ماهيت يك شركت خاص مطرح شوند

و زمانبندي شده در اين متغييرها مورد نياز هستند-3 . اطالعات صحيح

و از لحاظ تئوريكي قابل قبول باشد اين رابطه مي بايست در زمينه هاي اقتصا-4 . دي

رس((افرادي مثل و ، چن ، به عنوان اهميت دربازده هاي )) رل عوامل مربوط به اقتصاد كالن را كه در زير عنوان شده اند

. توضيحي اوراق بهادار تشخيص داده اند 

 عوامل غير منتظره در تورم

. صنعتي ارائه شده اند توسط شاخص توليدي GNPعوامل غير منتظره در

 عوامل غير منتظره در اعتماد سرمايه گذار به علت ايجاد تغييرات در كوتاهي بيمه در اوراق قرضه شركت سهامي

 ايجاد تغييرات ناگهاني در منحني بازده

اقتصاد به عنوان يك موضوع عملي قيمت ها شاخصها يا نقدينگي هاي آتي بازار ممكن است به جاي عوامل مربوط به

و اغلب با خطاهاي تخميني كار آمد گزارش شده است  بعضي اوقات شاخصهاي. كالن استفاده شود كه با تعداد كمتر

از. بازار بوسيله عوامل تحليلي تعيين شده اند  :شاخصهايي كه ممكن است بيشتر استفاده شوند عبارتند

 نرخ هاي بهره اي كوتاه مدت

و دراز مدتتفاوت در نرخهاي بهره اي كوت  اه مدت

 S&P 500يا wyseيك شاخص ذخيره اي تاييد شده مثل شاخص تركيبي

 قيمت هاي نفت

 قيمت طال يا ديگر فلزهاي گرانقيمت

 نرخهاي مبادله اي رايج


