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Abstract
Most of the organizations do not have enough knowledge about how to evaluate future investments in information
technology. Most of these types of decisions are taken in management board. As a result, very few organizations have deep
knowledge about the value of the funds invested in the field of information technology. In this research, investment in an
ERP project considering expansion and contraction options based on real options theory is studied. The findings showed that
the value estimated based on Real Options which considers flexibility in management decisions is different from the
outcome of discounted cash flow method. Based on the value analysis of expansion option, current asset value is estimated
1998 million Rials for current project. If today's project is extended, the asset value will become 3086 million Rials which is
much more than the asset value without imposing the right of expansion. So, imposing the right of expansion has 1088
million Rials added value. Also, imposing the right of project contraction, the estimated value is 1182 million Rials. So,
project contraction is irrational. Finally, based on the evaluation of the options, a strategic road map is proposed for the one
year life span of the project.
Keywords: Real Options, Investment, Information Technology, Risk Management.
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چکيده
اغلب سازمانها دربارۀ چگونگی ارزیابی سرمایهگذاریهای آیندۀ فناوری اطالعات دانش کافی ندارند .بیشتر این نوع سرمایهگذاریها
براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام میگیرد ،درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمانها ،دانشی عمیق دربارۀ ارزش حاصل از هزینۀ
صرفشده در حوزۀ فناوری اطالعات دارند .در این پژوهش ،روش اختیارات حقیقی به ارزشگذاری سرمایهگذاری در پروژۀ برنامهریزی
منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچکسازی پروژه بررسی شده است .براساس یافتههای پژوهش ،ارزش برآوردشده در
روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطافهای مدیریتی ،متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریانهای نقدینگی به دست آمد؛ زیرا
در تحلیل نتایج ارزشگذاری اختیار گسترش ،ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری  711/8میلیون تومان برآورد شده است .اگر عملیات
امروز گسترش داده شود ،برآورد ارزش دارایی برابر  308/6میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار
گسترش ،بزرگتر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش ،ارزش مازادی معادل  708/8میلیون تومان به همراه خواهد داشت .همچنین تحلیل
نتایج ارزشگذاری اختیار کوچکسازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچکسازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر
 778/2میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچکسازی ،ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت .در نهایت با ارزشگذاری
اختیارات ،اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشهای راهبردی برای پروژه در
طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.
واژههای کليدی :نظریۀ اختیارات حقیقی ،سرمایهگذاری ،مدیریت ریسک ،فناوری اطالعات.
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مقدمه
7

عبااااارت اختیااااارات حقیقاااای را نخسااااتین بااااار

اجازه میدهد از عواقب ریسک آگاه باشاند ،در حالات

مایرز )7111(2برای توصیف انعطافهای سرمایهگذاری

بااروز اتفاقااات نااامطلوب بااا آن مقابلااه و در صااورت

شاارکتهااا معرفاای کاارد .البتااه پاایشزمینااههااای نظری اۀ

مساعدبودن شرایط به بهترین شکل از آن استفاده کنناد،

اختیارات به سالهای نسبتاً دور مربوط است ،بهگوناهای

بهترین گزینۀ سارمایهگاذاری اساتراتژیک را انتخااب و

که مبانی نظریۀ اختیاراتی که در رسالۀ دکتارای لاویی

آن را باارای ماادیریت ارشااد و سااهامداران مااالی توجیااه

بچلیر )2077( 3مطار شاده اسات ،باه  700ساال پایش

کنند ].[71

مربوط است .دهۀ  7110میالدی ،دهۀ انقالب در دنیاای

تاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینۀ کااربرد روش

4

اختیااارات حقیقاای باارای توجیااه پااروژههااای فناااوری

( )7113برای اولاین باار نظریاۀ اختیاارات را باهصاورت

اطالعاااات انجاااام شاااده اسااات؛ اماااا در بیشاااتر آنهاااا،

سازمانیافته مطر کرده و الگویی ارائاه کردناد کاه باا

سرمایهگذاری ابتدایی پروژه مدّنظر قرار گرفته است .باا

استفاده از آن ارزش اختیارات را بهطور تحلیلی میتوان

توجااه بااه اینکااه انجااام بساایاری از پااروژههااای فناااوری

محاسبه کرد .بیشتر سازمانها دربارۀ چگاونگی ارزیاابی

اطالعات ،ازجمله پروژۀ توسعۀ سامانۀ برنامهریزی مناابع

ساارمایهگااذاریهااای آیناادۀ فناااوری اطالعااات 9و نیااز

بنگاهی 6چندین ماه به درازا میکشد و شرایط اقتصادی

سیستمهای اطالعااتی موجاود در ساازمان داناش کاافی

در مقاطع زمانی مختلف دستخوش تغییر مایشاود ،ززم

ندارنااد .بیشااتر ایاان نااوع ساارمایهگااذاریهااا براساااس

اساات ساارمایهگااذاریهااا در آغاااز هاار یااک از مراحاال

معیارهای شخصای مادیریت ارشاد مانناد اولویاتهاای

پروژه ،با درنظرگرفتن انتخاابهاا و عادم اطمیناانهاای

فردی ،فعالیتهای رقاابتی و غیاره انجاام مایشاود ].[4

موجااود ارزشاایابی شااده و براساااس آن بااین ریسااک و

پااژوهشهااای اخیاار نشااان ماایدهااد حاادود 20درصااد

منافع حاصل توازن مناسب برقارار شاود .تأکیاد خاا

پااروژههااای فناااوری اطالعااات قباال از تکمیاال ،فسااخ

این پژوهش نیز بر ارائۀ روشی مبتنی بر نظریۀ اختیاارات

میشوند و کمتر از یاکساوم آنهاا باهموقاع و براسااس

حقیقی برای ارزیابی گزینههای ممکان سارمایهگاذاری

بودجه به پایان میرسند .مدیریت اثربخش ریسک برای

در مراحاال مختلااف پااروژه اساات .بااا اسااتفاده از روش

جلوگیری از وقوع این مشکالت کامالً ضاروری اسات.

پیشنهادی ،مدیریت با درنظرگرفتن شرایط عدم اطمینان

درواقااع انعطااافپااذیری ،فاااکتور کلیاادی موفقیاات در

و انعطافپذیری گزینهها ،فرصتها را میتواند ارزیابی

توسعۀ سیستمهای اطالعاتی اسات ][73؛ زیارا مادیریت

کرده و براساس ریسکهای ویژۀ پروژه ،بهترین تصمیم

ارشد با آن ،ابزار مقابله با ریسک را بناا باه مقتاایات و

را اتخاذ کند.

بررسیهای مالی سرمایهگذاریها است .بلاک و شاولز

شرایط ریسک میتواند طراحی کند و توسعه دهاد [.]9
روش اختیااارات حقیقاای بااه ماادیران فناااوری اطالعااات

مباني نظری
مفهوم اختیارات حقیقای برآماده از اختیاارات ماالی

)1 Real Option (RO
2 Myers
3 Bachelier
4 Black & Scholes
)5 Information Technology (IT

است .پایههای آن بر پژوهشهای برندگان جاایزۀ نوبال
)6 Enterprise Resource Planning (ERP
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اقتصاد در زمیناۀ قیماتگاذاری قراردادهاای اختیاارات

(ولی ناکامل) را مطر کردند .تمرکز کتااب بار در

مالی استوار است که بلک ،مرتون 7و شولز آن را توسعه

رفتار سرمایهگذاری شرکتها و توسعۀ مالحظاتی برای

دادهاند .نظریاۀ قیماتگاذاری اختیاارات 2درباارۀ اناواع

این نظریه در محیطهای پویا بود .اینگرسل 1و همکااران

سرمایهگذاریها ،اعم از مالی یاا غیرماالی کااربرد دارد

( )7111نیز رابطۀ میان اختیار انتظار در سرمایهگاذاری و

][79؛ بنابراین نظریۀ اختیارات حقیقای بساطی طبیعای از

کنار گذاشتن یک پاروژه را براسااس نظریاۀ اختیاارات

نظریۀ قیمتگذاری اختیاری است و در اختیاارات ماالی

حقیقای بررسای کاردهانااد .اساماعیلیان و کماالآبااادی

ریشه دارد .تریجرجی  )7111( 3دانش پراکنده درباارۀ

( )2079در پژوهشی ،تصمیمهاای سارمایهگاذاری را باا

اختیارات حقیقی را جمعآوری و سازماندهی کارد .وی

اساتفاده از پویااایی سیساتم و اختیااارات سارمایهگااذاری

بهطور جامع تکنیکهای بودجهگذاری کالن را مرور و

واقعی ارزیابی کردند .هدف پژوهش ،لحاظکردن عدم

روشی مبتنی بر نظریۀ ارزشگذاری اختیارات را ابازاری

اطمینان موجاود در طار هاای سارمایهگاذاری و ارائاۀ

باارای کمّایکااردن انعطااافپااذیری معرفاای کاارد .او از

الگویی بارای ارزیاابی تصامیمهاای سارمایهگاذاری باا

مسااائلی ماننااد تعااامالت بااین اختیااارات ،ارزشگااذاری

اختیارات توسعه و انقباض با استفاده از پویایی سیساتم و

انتخاااابهاااای متعااادد در یاااک سااارمایهگاااذاری و

اختیارات حقیقی بوده است .نتایج ،میزان سرمایهگذاری

ارزشگااذاری تعااامالت رقاابتی در کتاااب خااود بحا

ززم را باارای ایجاااد ترفیاات تولیااد مشااخص در ماااه

کاارد .روش مطاار شااده در کتاااب او نظااری بااود و بااه

به هماراه کااهش قیمات فاروش محصاول بارای کساب

شکلگیری تکنیکهای عملی بیشاتری بارای ارزشایابی

بیشااترین سااودآوری در بااازه مشااخصشااده در الگااوی

مبتنی بر نظریۀ اختیارات حقیقی کماک کارد .امارام 4و

شبیهسازی ارائه کرده است .خاانی و همکااران ()2073

کوزتیالکا 9و همکاران ( )7111کتابی مقدماتی درباارۀ

در پژوهشی تصمیم های تأمین مالی ،زمانبنادی باازار و

اختیااارات حقیقاای نوشااتند کااه در آن ارزشگااذاری

سرمایه گذاری واقعی در باورس اورا بهاادار تهاران را

اختیارات و کاربرد اختیارات حقیقی بررسی شاده باود؛

مطالعه کردند .در مبانی مالی ،دو نظریۀ زمانبندی باازار

ولی این کتاب روشی عملی و هماراه باا جزئیاات بارای

و ساارمایهگااذاری واقعاای دربااارۀ رابطااۀ تااأمین مااالی

ارزیابی اختیارات حقیقی فراهم نمیکرد و تنهاا باه ایان

برون سازمانی با بازده غیرعادی سهام وجود دارد .هر دو

مسأله اشاره کرده بود که تکنیک اختیاارات حقیقای تاا

نظریه رابطۀ منفی بین تأمین مالی برونساازمانی و باازده

چااهاناادازه ماایتوانااد کاااربرد داشااته باشااد .دیگزیاات و

سهام را پیشبینی میکنند.

پینااادیک )7114( 6در کتااااب خاااود بااار مشخصاااۀ

در زمیناااۀ کااااربرد نظریاااۀ اختیاااارات حقیقااای در

تغییرناپذیربودن اغلب تصمیمهای سرمایهگاذاری و نیاز

سااارمایهگاااذاریهاااای حاااوزۀ فنااااوری اطالعاااات،

عدم قطعیت حاکم بر این تصمیمگیریها تأکید کردند.

پژوهشهای متعددی انجام شده اسات .بازساوبرامانیان

8

آنها ارزش اختیار انتظاار بارای داشاتن اطالعاات بیشاتر

و همکاران ( )2000با استفاده از روش اختیارات حقیقی

1 Morton
2 OptionPricing Theory
3 Trigeorgis
4 Amram
5 Kulatilaka
6 Dixit & Pindyck

به بررسی یاک روش نظااممناد و عملای بارای ارزیاابی
سرمایهگذاریها در زیرسااختهاای فنااوری اطالعاات
7 Ingersoll
8 Balasubramanian
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اقدام کردند .آنها نشان دادند روش پیشنهادی نهتنهاا بار

پژوهشی با عنوان ارزشگذاری شرکت اینترنت چین باا

بااازده ساارمایهگااذاری تأثیرگااذار اساات ،بلکااه باع ا

رویکرد اختیارات حقیقی ،چگونگی کااربرد ایان روش

دربارۀ ایان مساأله مایشاود کاه چگوناه

را در تصمیمهای مالی واعتبارسنجی نتایج یک شارکت

افزایش در

محر های عملیاتی را براساس قابلیاتهاای تجااری و

ارائهدهنادۀ خادمات اینترنتای در چاین بررسای کردناد.

تصمیمهای سرمایهگذاری میتوان تنظایم کارد .کایم و

بدینمنظور با توجه به شرایط اقتصاادی کشاور چاین در

ساندرز )2002( 7چارچوبی برای سرمایهگذاری فناوری

افق پانجسااله ،چهاار ساناریوی حااکم بار تصامیمهاای

اطالعاااات مبتنااای بااار نظریا اۀ اختیاااارات حقیقااای باااا

ساااارمایهگااااذاری دربرگیرناااادۀ اختیااااارات توسااااعه

درنظرگرفتن ارزشهای فناوری اطالعات و فعالیتهای

وکوچااکسااازی تعریااف کردنااد کااه تفاااوت آنهااا در

اسااتراتژیک ارائااه کردنااد .ایاان چااارچوب بااه ماادیران

نرخهای متفاوت توسعه و کوچکساازی در ساالهاای

فناااااااوری اطالعااااااات در ارزیااااااابی و تصاااااادیق

آینااده اساات .نتیجااۀ پااژوهش نشااان داد درنظرگاارفتن

سرمایهگذاریهای این حوزه کمک میکند .مورگان و

سناریوهای چندگانه ،بازده بهمراتاب بیشاتری نسابت باه

نگوونیاماااا )2079( 2در پژوهشااای ،مساااألۀ چگاااونگی

درنظرگرفتن اختیارات بهصورت سااده خواهاد داشات.

ارزیابی گزینهها دربارۀ ارتقاء زیرساختهای نرمافزاری

افشاااری و همکاااران (در نوباات انتشااار) براساااس یااک

مؤسساه را بررسای کردناد .آنهاا براسااس یاک مطالعااۀ

مطالعااۀ مااوردی ،مزایااای اسااتفاده از نظریااۀ اختیااارات

موردی نشان دادناد چگوناه ترکیاب ابزارهاای تحلیلای

حقیقای را در مقایسااه باا تکنیااکهاای مبتناای بار تنزیاال

رایج با روش اختیاارات حقیقای ،اطالعاات عمیاقتاری

جریان نقدینگی 9در تحلیل و ارزشگذاری پاروژههاای

دربارۀ زماان مناساب ارتقااء زیرسااخت نارمافازاری در

فنااااوری اطالعاااات باااا درنظرگااارفتن امکاااان بساااط

اختیار مدیران فنااوری اطالعاات مایتواناد قارار دهاد.

سرمایهگذاری نشان دادند.

امرام وهمکاران ( )7111نشان دادند اختیارهاای حقیقای

باارای محاساابۀ ارزش اختیااار ،روشهااای مختلااف و

در سااارمایهگاااذاریهاااای فنا ااوری اطالعاااات بااارای

باارای هاار روش نیااز تکنیااکهااای متفاااوت محاسااباتی

سهامداران ارزش در خور توجهی میتواند ایجااد کناد.

پیشاانهاد شااده اساات .روشهااای حاال و تکنیااکهااای

چااااترجی و راماااش )7111( 3در مقالاااهای باااا عناااوان

محاسااباتی در جاادول ( )7خالصااه شااده اساات .روش

اختیااارات حقیقاای باارای ماادیریت ریسااک پااروژههااای

معااادزت دیفرانساایل بااا مشااتقات جزئاای شااامل حاال

فنااااوری اطالعاااات ،بررسااای کردناااد کاااه چگوناااه

معادزت دیفرانسیل با مشتقات جزئای و شارایط مارزی

تکنیکهای اختیارات حقیقی را برای تحلیل و مدیریت

مشخص است .این معاادزت ،تغییارات ارزش اختیاار را

ریسااک بااا درنظرگاارفتن نااوآوریهااای تکنولااوژیکی

با توجه به تغییرات متغیرهایی مشخص بیان مایکناد .در

ماایتااوان اسااتفاده کاارد .همچنااین فرایناادی چااارچوب

روش شبیهسازی ،هزاران مسیر برای دارایی مبنا در طول

محااور ،مناسااب باارای ماادیریت ریسااک پااروژههااای

عماار اختیااار بااا درنظرگاارفتن شاارایط عاادم قطعیاات

ناارمافاازاری ارائااه کردنااد .گااو و زمسااکال )2076( 4در

شبیهسازی میشود .در روش شابکه ،شابکههاایی مشاابه

1 Kim & Sanders
2 Morgan & Ngwenyama
3 Chatterjee & Ramesh
4 Guo & Zmeskal

درخاات تصاامیمگیااری در نظاار گرفتااه ماایشااود .ایاان
)5 Discounted Cash Flow (DCF
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شبکهها نمایشگر تغییرات ممکن ارزش دارایی در طاول

برگشتدادن آنها بهصورت بازگشاتی تعیاین مایشاود.

عماار اختیااار اساات .راه حاال مناسااب بااا بهینااهسااازی

رایجترین شبکۀ استفادهشده ،درخت دوجملهای است.

تصاامیمهااای آینااده در نقاااط مختلااف تصاامیمگیااری و
تکنيکهای ارزشيابي در نظریۀ اختيارات حقيقي

جدول ()1
تکنيک ارزشيابي نظریۀ اختيارات حقيقي

روش استفادهشده

معادزت دیفرانسیل

استفاده از معادزت بلک –شولزو معادزت مشابه ،روشهای عددی

با مشتقات جزیی
شبیهسازی

مانند روش تفاضل محدود
مونت کارلو

روش پژوهش
الگوی پژوهش ،روشی مرحلهای بارای ارزشایابی و

در ارزشگذاری با درخات دوجملاهای ابتادا متغیار

برنامهریزی سرمایهگذاری های فناوری اطالعات اسات.

ورودی تعیین میشود؛ ساپ

باا باهکاارگیری اساتقرای

در مرحل اۀ اول ،امکااان ب اهکااارگیری تحلیاال اختیااارات

پ رو ،هر کدام از اختیاارات ارزشگاذاری مایشاود.

حقیقی در تصمیم سرمایهگاذاری بررسای مایشاود .در

مراحل انجاام ایان ارزشگاذاری عبارتسات از تعریاف

پژوهش حاضر یکپارچهسازی سیساتمهاای ساازمانی در

پارامترهاااای ورودی ،محاسااابۀ مناااافع و هزیناااههاااای

یک قالب پروژۀ برنامهریزی منابع بنگاهی بررسای شاده

ساارمایهگااذاری و ارزشاایابی ساارمایهگ اذاری بااه روش

است .نظر به اینکه موفقیت پروژه نیازمند پذیرش کامال

ارزش خالص حاال .7پارامترهاای ورودی در الگاوهاای

از سوی صاحبان مناافع ساازمان اسات و نپاذیرفتن ایان

ارزشگذاری اختیاارات حقیقای در قالاب ارزش فعلای

فناوری نرمافزاری ،موفقیت تجاری آن را نیز به مخاطره

دارایی ،تغییر پذیری ،عمر اختیارات و نارخ بهاره بادون

خواهااد انااداخت .در چنااین شاارایطی تصاامیمگیااری،

ریسک و بازه زمانی تعریف میشاود .ایان پارامترهاا در

عدم قطعیت دارد و در نتیجه استفاده از نظریۀ اختیاارات

جدول ( )2آورده شده است .با توجاه باه اینکاه الگاوی

حقیقی برای ارزشیابی سرمایهگذاری مناساب اسات .در

پیشنهادی برای یک پاروژۀ برناماهریازی مناابع بنگااهی

مرحلااۀ دوم گزینااههااای ممکاان در ساارمایهگااذاری

اجرا و نتایج در بخش بعدی ارائه شده ،در جادولهاای

شناسایی میشوند .براساس شرایط پاروژه و مصااحبه باا

( )3( ،)2و ( )4مقادیر پارامترها و فرضیههای این مطالعۀ

خبرگان ،گزینههای سرمایهگذاری برای پروژه عبارتناد

موردی نیز آمده است.

از گسترش و کوچکسازی (انقباض) .در مرحلۀ ساوم،
ارزش اختیارات حقیقی با اساتفاده از یکای از ابزارهاای
اختیاااارات حقیقااای (درخااات دوجملاااهای) ارزشااایابی
میشود.

)1 Net Present Value (NPV
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جدول ( )2پارامترهای ورودی در الگوی ارزشگذاری اختيارات حقيقي
ارزش فعلی دارایی S0

711/8میلیون تومان

تغییرپذیری ارزش دارایی σ

0/2

عمر اختیارات t

 7سال

نرخ بهرۀ بدون ریسک r

0/79

گامهای زمانی Δt

 3ماه

گام بعدی ،محاسبۀ منافع و هزینههای سرمایهگذاری

است .به طور معماول سارمایهگاذاریهاای اساتراتژیک

است .شناسایی ارزش تجاری سرمایهگذاریهای پاروژۀ

فناوری اطالعات ،نیازمند زیرساخت و سارمایۀ اولیاۀ در

برنامهریزی منابع بنگاهی ،فرایندی پیچیاده اسات؛ زیارا

خورتوجه است و بازگشت سرمایه در درازمادت انجاام

قابلیتهای این نوع از سیستمهاای اطالعااتی بنادرت از

میشود .در این پژوهش ،منافع و هزینهها مبتنی براساس

پیش بهلحاظ کمّی مشخص هستند و اندازهگیری مناافع

نظرات خبرگان به دست آمدهاند.

آن و تأثیر عدم قطعیت و نامطمئنی بر آن اماری مشاکل
جدول ( )3فرضيههای سرمایهگذاری
جمع کل درآمدهای سالیانه

 84میلیون تومان

متوسط هزینۀ سالیانه راهاندازی

 60میلیون تومان

هزینۀ نگهداری سالیانۀ سیستم

 7میلیون تومان
 7سال

طول دورۀ راهاندازی طر

 9سال

عمر مفید سیستم

در روشهای سنتی مانند ارزش خاالص حاال ،عادم

را نشاان ماایدهاد .ناارخ تنزیاال در ایان پااروژه براباار 79

اطمینان در مناافع و هزیناههاا در نظار گرفتاه نمایشاود.

درصااد در نظاار گرفتااه شااده اساات .اعااداد جاادول ()4

جدول ( )4نتایج تحلیل و ارزشیابی سرمایهگذاری سنتی

برحسب میلیون تومان است.

جدول ( )4محاسبۀ ارزش خالص حال برای پروژۀ برنامهریزی منابع بنگاهي
سال

درآمدها

هزینۀ اولیۀ سرمایهگذاریمجموع هزینهها
هزینههای نگهداری

هزینۀ ناشی از استهال
( 70درصد هزینۀ تجهیزات)

از کسر مالیات

درآمدها پ

(معادل 9درصد درآمدها)

12

0

0

60/0

60/0

7 /0

-

13

84

7 /0

0

7 /0

7 /0

11/8

14

84

7 /0

0

7 /0

7 /0

11/8

19

84

7 /0

0

7 /0

7 /0

11/8

16

84

7 /0

0

7 /0

7 /0

11/8

11

84

7 /0

0

7 /0

7 /0

11/8
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ارزش خااالص حااال ،حاصاال کساار ارزش فعلاای

کاک  ،راس و رابینستین ( )7111روشی جاایگزین

هزینااههااا از ارزش فعلاای منااافع اساات .رابط اۀ ( )7فاارم

بااارای ارزشااایابی اختیاااارات باااا اساااتفاده از دیااادگاه

استاندارد معادلۀ ارزش خالص حاال را نشاان مایدهاد،

دوجملهای و در هر بازه زمانی مشاخص اباداع کردناد.

وقتی نرخ تنزیل ثابت و معادل با هر دورۀ زماانی تنزیال

در این الگو ،ارزش دارایی اصلی تحت شرایط ریسکی

فرض شده است .با توجاه باه ایان رابطاه ،مقادار ارزش

)(Vدر بااازههااای زمااانی مختلااف و بااهصااورت توزیااع

خااالص حااال براباار بااا  711/8میلیااون تومااان ب اه دساات

دوجملااهای چندگانااه محاساابه ماایشااود (شااکل.)7

میآید.

ارزشیابی از زمان صفر ( )t0شروع میشود .در یک باازه

( )7

زمانی  V ،tممکن است به احتماال  pزیااد شاود و باه

)

(

∑

)

 uVافزایش یابد ) (u>1و به احتمال  q=1-pکام شاود و

∑ =NPV0

(

به مقدار  dVبرسد ) .(d<1فرض میشود  d<1+r<uو r

نرخ برگشت بدون ریسک است.

p3
p2

u2V

uV

p

V
dV
d2V
q3

q

q2

شکل ( )1درخت دوجملهای چندگانه

براساس فرضیه های توزیع دوجملاهای ،نوساانهاای

()4
]Cd = max[0,dV-Iیا]Cu = max [0,uV-I

ارزش از توابع زیر پیروی میکنند:

 Iمقاادار ساارمایهگااذاری ززم باارای اعمااال اختیااار

()2
(

√u= exp(σ

()3

اساات .اگاار  pرا بااهصااورت

= pتعریااف

کناایم ،ارزش اختیااار خریااد  Cدر زمااان  t=0براساااس
=) ( =d

شااکل ( )2محاساابه ماایشااود .معادلااۀ اختیااار خریااد

 Nبراباار تعااداد گااامهااای درخاات دوجملااهای وσ

دوجملااهای ،ارزش اختیااار را در حالااتهااای مختلااف

نوسانپذیری است که با عنوان انحراف معیار اساتاندارد

تصمیمگیری محاسبه میکند .درختهای دوجملهای را

تابع توزیع لوگ نرمال برگشات سارمایۀ پیوساتۀ پاروژه

بهصاورت چندگاناه و در باازههاای زماانی مختلاف t

مطر میشود .ارزش نهایی اختیار خریاد  Cدر شارایط

می توان توسعه داد .بهصورت الگوریتمی باید از انتهاای

نوسان ارزش از رابطۀ زیر به دست میآید.

درخاات (در زمااان  )n×tشااروع کاارد و بااهصااورت

√
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کرد.

بازگشااتی ،ارزش اختیااار در هاار گاارۀ قبلاای را محاساابه

شکل ( )2معادلۀ اختيار خرید دوجملهای

یافتههای پژوهش

()6

همانگونااه کااه در بخااش قباال اشاااره شااد ،الگااوی

( = 7/70971

پیشنهادی بهعنوان نمونه برای یک پروژۀ واقعای توساعۀ
سیستم مدیریت منابع بنگاهی اجرا و نتاایج تحلیال شاده

√u= exp(σ

()1
= 0/10484

است .پارامترهای ززم برای ساخت درخت دوجملاهای
براساس مقادیر ارائاه شاده در جادول ( )2باهشار زیار

√

=) ( =d

()8

است:

= 0/66919

()9

=P

S0= 711/8

218/06
261/10
244/39
220/80
711/80

244/03
220/87

711/80
780/18

711/8
780/18
763/98

763/98
748/07

733/13
شکل ( )3تغيير ارزش شرکت برای یک سال

در ادامه درخت دوجملاهای بارای اختیاار گساترش

حجم عملیات در نظر گرفته شاده اسات .ایان اختیاار باا

تشکیل شده و ارزشهای مدّنظر محاسبه میشود .اختیار

استفاده از استقرای پ رو از آخرین گارههاای درخات

گساترش ایان پااروژه باا فاااکتور  2یعنای دو برابرکااردن

دوجملهای که نشااندهنادۀ آخار مرحلاۀ زماانی اسات،
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یعنی گرههاای  S0u4تاا  S0ارزشگاذاری شاده اسات.

پژوهش ،هزینۀ گسترش با عامل  2در نظر گرفته شاده و

باارای شاااروع در گاارۀ  ،S0u4ارزش ماادّنظر218/06 ،

هزینۀ حاصل بهصورت زیر است:

میلیااون تومااان اساات .بااا اختیااار دو برابرکااردن حجاام
عملیااات ،هزینااههااای ساارمایهگااذاری و ارزش م ادّنظر
دارایی تغییر میکند .بارای تخماین هزیناه از قاانون 0/6
اسااتفاده شااده اساات .هزینااههااای تقریباای در صااورتی
محاسبه شدنی است که هزیناۀ ماورد مشاابه در انادازه و
ترفیت مختلف شناخته شده باشد .قانون سرانگشاتی در
طول سالیان در قالب قانون  0/6نتایج مطلوبی ارائاه داده
است .این مفهوم بهصورت زیر بیان شده است:

که این هزیناۀ سارمایهگاذاری هماان هزیناۀ اجارای
اختیار اسات .درنتیجاه ارزش مادّنظر دارایای باا اجارای
اختیار گسترش (دوبرابرکردن) برابر است با:
()77
NPV= -10/21432×218/0696=909/788

()72
NPV= -10/21432×244/0391=311/7286

( )1

()73

) (
در رابطۀ فو  CA ،هزینۀ شناختهشده برای اندازۀ ،A

 CBهزینۀ تقریبی برای انادازۀ پاروژه و

)= )70(10/1432

) (( = CB

)NPV= -10/21432×711/8=308/6968

()74
NPV= -10/21432×763/9833=236/22

نسابتی اسات

که عامل اندازه شناخته میشود و بیبعاد اسات .در ایان

()79
NPV= -10/21432×733/1379=716/1718

909/78
448/46
311/72
390/68
308/69

311/72
390/68

308/69
210/63

308/69
210/63
236/22

236/22
209/01

716/12
شکل ( )4عایدی شرکت با اعمال اختيار گسترش

مرحلاااۀ نهاااایی در سااااخت درخااات دوجملاااهای،

محاسبات ارزش اختیار در هر گره از درخت با اساتفاده

محاسبۀ ارزش هر یک از اختیارات پروژه است .درادامه

از اسااتقرای بازگشااتی انجااام گرفتااه اساات .در محاساابۀ

اختیااار گسااترش پااروژه ارزشگااذاری شااده اساات.

ارزش گره با روش پ رو ابتدا برای گرههای زیۀ آخر
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شکل ( )3و شکل ( )4بیشاینۀ مقادار گارههاا محاسابه و
درگرۀ متناتر شکل ( )9قرار داده میشود؛ ساپ

برای زیۀ ماقبل نیز تکرار میکنایم .الگاوریتم مزباور را
بهصورت فرمول ریاضی میتوان در نظر گرفت:

بارای

()76

گره هاای مرباوط باه زیاۀ ماقبال آخار نیاز ابتادا ارزش
میانگین دو گروه مرتبط در زیۀ آخر شکل ( )3محاسابه
و آن را بااا مقاادار گاارۀ متناااتر در شااکل ( )4مقایسااه و
بیشینۀ آن را درگرۀ متناتر در شکل ( )9قرار مایدهایم.
پ

از تعیین تمام مقادیر برای یاک زیاه ،ایان رویّاه را
909/78
497/80
انتظار تا

403/61
360/39
308/69
گسترش

انتظار تا
دورۀ بعد
213/63
انتظار تا
دورۀ بعد

دورۀ بعد

انتظار تا
دورۀ بعد

394/03
انتظار تا

379/22

دورۀ بعد

انتظار تا
دورۀ بعد

213/18
انتظار تا

236/23

دورۀ بعد

انتظار تا
دورۀ بعد

209/01
انتظار تا
دورۀ بعد

گسترش
311/72
گسترش
308/69
گسترش
236/23
گسترش
716/12
گسترش

شکل ( )5ارزش نهایي گرهها با اعمال اختيار گسترش

در رابطۀ ( i )76نشااندهنادۀ زیاه و  jردیفای اسات

انتظار تا دورۀ بعد اتخاذ میکند .اگر مقدار ایان گاره از

که گره در آن قرار دارد .عدد ردیفها از باز باه پاایین

مقاادار گااره مربااوط بااه اختیااار کوچااکتاار باشااد،

نشااندهنادۀ گارههاای مرباوط باه

سرمایهگذار از اختیار مربوط استفاده میکناد و در غیار

نشاندهندۀ گارههاای

این صورت ارزش فعلی مدّنظر حالتهای آیناده بیشاتر

شکل ( )2و یا بهطور کلی گارههاای مرباوط باه اختیاار

از عایدی ناشی از اختیار است؛ بنابراین منطقی است که

نیز گرۀ نهاایی و نشااندهنادۀ تصامیم

سرمایهگذار ،استفاده از اختیار را به آینده موکول کناد.

افزایش مییابد.

فرایند تغییرات ارزش است و
مدّنظر است.

بهینهای است که سرمایهگاذار درباارۀ اعماال اختیاار یاا

نحوۀ محاسبه در شکل ( )9نشان داده شده است ].[2
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برای ارزشگذاری اختیاار کوچاکساازی ،همانناد

ارزش دارایی با درنظرگرفتن اختیار کوچاکساازی

اختیارات قبلی ،از استقرای پ رو در هر گره از درخت

با اساتفاده از قاانون حداکثرساازی ساود و مقایساه باین

دوجملهای استفاده شده است .باا شاروع از گارۀ پایاانی

( NPV1ارزش دارایی با اعمال اختیاار) و ارزش دارایای

یعنی گرۀ  S0u4ارزشگذاری اختیار بررسی شده اسات.

بااادون اعماااال اختیاااار در گااارۀ  S0u4از رابطا اۀ زیااار

در اختیار برای کوچکسازی پروژه ،عامال  0/9نسابت

محاسبهشدنی است.

کاهش حجم عملیات در نظر گرفتاه شاده اسات .بارای

()27
4

محاسبۀ هزینۀ اعمال اختیار کوچکسازی پروژه همانند

The value at S0u node= max (NPV1, the
)expected value atS0u4
= max (218/761،0696/362)= 218/0696

اختیاااار کوچاااکساااازی ،ارزش باااهدساااتآماااده از

ایاااان مراحاااال باااارای ارزشگااااذاری اختیااااار

صرفهجوییهای هزیناهای یاا درآماد حاصال از فاروش

کوچکسازی در سایر گرههای ماه آخر از عمر اختیاار

بخشی از تجهیزات پروژه بهعنوان دستاورد اختیار لحاظ

انجام داده شده است .در ادامه با حرکت به سمت نقااط

مااایشاااود .ایااان ارزش نیاااز باااا ارزش خاااالص حاااال

داخلی ،در یک گام پایش از آخارین گاام یعنای ،S0u4

بهدست آمده از دارایی اضافه مایشاود .بعاد از محاسابۀ

ارزش اختیار برابر بیشینۀ مقادار  NPV1محاسابهشاده از

مقااادار ارزش خاااالص حاااال ،ایااان مقااادار باااا ارزش

فرمول زیر و  NPV2مدّنظر از نصف حجم کار است.

قبل از قانون  0/6استفاده شاده اسات .در تخماین ارزش

بااهدسااتآمااده باارای ادامااۀ کااار مقایسااه شااده اساات و

()22

بیشااترین مقاادار بااهعنااوان ارزش ماادّنظر دارایاای بااا
درنظرگرفتن اختیار لحاظ شده است.

NPV1= 761/832
)NPV2= (0/9 ×expected asset value at S0u4node

()71

+ Saved money =14/184

)=31/98

)

((=X

برای تخمین هزینۀ ذخیرهشدۀ (دستاورد) حاصال از
اجرای اختیار کوچکسازی ،از قانون  0/6استفاده شاده
است .بدینترتیب که ابتدا از هزینۀ سرمایهگذاری کال،
هزینۀ تخمینزدهشده با عامل کوچاکساازی 0/9کسار
شده و با اعمال  70درصد اساتهال  ،دساتاورد اجارای
این اختیار برآورد شده است.
()78
Capital cost-x=60-31/989 = 20/479

()71
)Saved money = 78/20313/479)-0/7×20/479

در نتیجااه ارزش دارایاای بااا درنظرگاارفتن اختیااار
کوچکسازی برابر رابطۀ زیر است:

()23
3

)The value at S0u = max (NPV1,NPV2
)=max (761/832،14/184

بااا حرکاات بااه ساامت چااگ و آخاارین گااره (،)S0
محاسبات ذکرشده در باز برای سایر گارههاا نیاز انجاام
شده است .درنهایت درخات کامال باهصاورتی تکمیال
میشود که در شکل ( )6نشان داده شده است.
اختیار انتخاب در واقع یک اختیار واحاد اسات کاه
یک اختیار فروش (کوچاکساازی) یاا خریاد (اختیاار
گسترش) میتواند قلمداد شود .در این پاژوهش ،هزیناۀ

()20
NPV1=78/313×761/362( +218/00696/9

گسترش باا فااکتور  2و کوچاکساازی باا فااکتور 0/9
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براساس قانون 0/6باهترتیاب  308/69و  778/21میلیاون
تومان برآورد شده است .برای بررسای اختیاار انتخااب،
ابتدا درخت دوجملهای باا توجاه باه ارزشهاای مادّنظر
برای پروژه ساخته شده است؛ سپ

ارزش ماااادّنظر دارایاااای بااااا اجاااارای اختیااااار
کوچکسازی NPV2از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
()29

)NPV2=)761/78362/313+() 0/9 × 218/0696

برای ارزشگذاری

اختیارات چندگانه در هر گره و باهدساتآوردن اختیاار

در این گره از درخت دوجملهای ،اختیاار گساترش

مناسب (با بیشاترین ارزش) از گارۀ  S0u4شاروع کارده

بیشااترین ارزش ماادّنظر را باارای پااروژه در پاای دارد؛

ودر یک استقرای بازگشاتی تماامی گارههاای درخات

بنابراین ارزش مربوط به ایان اختیاار باا توجاه باه قاانون

ارزشگذاری شدهاند .ارزش مدّنظر پروژه باا هار کادام

بیشینهسازی سود بهصاورت ارزش ایان گاره از درخات

از اختیارات بهصورت زیر محاسابه شاده اسات .در ایان

لحاظ میشود .بارای تماام گارههاای مااه آخار از عمار

رابطااه  NPV1ارزش م ادّنظر دارایاای بااا اجاارای اختیااار

اختیااار بااه همااین صااورت ارزش اختیااارات محاساابه

گسترش است.

میشود.

()24

NPV1= (10/1432(2× 218/0696) =909-/788

()26

=The value at S0u4
Max)909/788،761/362،218/0696( =909/788

218/69
761/83

انتظار تا دورۀ بعد

740/31

کوچکسازی

244/39

728/11

کوچکسازی

731/41

انتظار تا دورۀ بعد

778/21

کوچکسازی

778/21

کوچکسازی

711/80

کوچکسازی

708/16

کوچکسازی

773/84

انتظار تا دورۀ بعد

کوچکسازی

700/76

کوچکسازی

763/98

کوچکسازی

13/20

انتظار تا دورۀ بعد

کوچکسازی

733/13

شکل ( )6درخت دوجملهای برای اختيار کوچکسازی

با حرکت به سمت نقاط داخلی و باا شاروع از گارۀ
 S0u3سایر گارههاا براسااس رواباط زیار ارزشگاذاری
شدهاند:
()21
(NPV1= ((P×S0u4)+((1-p)×(S0u3d)))×(expr×δ )) =284/904

()28
NPV2= (2×the asset expected value) - (Strike
price)= (2×261/1072)-10/1432=448/491
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()30

()21

3

NPV3= (0/9 × the asset expected value) +

(The value at S0u node= Max ، 448/491 ، 793/223

)saved money =(0/9× 261/1072)+78/313=793/223

)284/904=448/491

از بااین ایاان دو ارزش اختیااار ،بااا توجااه بااه قااانون

در هاار گااره از درخاات دو جملااهای ،از بااین اختیااار

بیشینهسازی سود ،اختیار گسترش بهصاورت ارزش ایان

گسترش و کوچکسازی اختیاری انتخاب میشاود کاه

گره از درخت انتخاب میشود.

حااداکثر ارزش را تولیااد کنااد .ایاان مراحاال تااا تکمیاال
تمامی گرهها ادامه مییاباد و در هار گاره ،اختیااری در
نظر گرفته میشود که بیشترین دستاورد را برای دارایای
مدّنظر به همراه داشته باشد.
909/78
448/49

گسترش

311/72

گسترش

311/72

390/68

گسترش

390/68

گسترش

 308/69گسترش

308/69

گسترش

308/69

گسترش 210/63

گسترش

210/63

گسترش

گسترش

236/22

گسترش

236/22

گسترش

209/14

گسترش

گسترش

716/17
گسترش

شکل( )7درخت دوجملهای برای اختيار انتخاب

در تحلیل نتایج نهایی ارزشگذاری اختیار انتخااب،

نتایج و پيشنهادها

مقدار ارزش خالص حاال پاروژه براسااس روش تنزیال

این مطالعه با بررسی جامع پژوهشهاای انجاامشاده

جریان نقدینگی 711/8 ،میلیون تومان است که با ارزش

در گذشته ،تحلیل اختیارات حقیقی را تکنیکی برتار در

محاسبهشده به روش اختیارات حقیقی مقایسه مایشاود.

مقایسه با روشهاای مبتنای بار تنزیال جریاان نقادینگی

تفاوت  708/89میلیون تومانی مقاداری در خاور توجاه

باارای درنظرگاارفتن شاارایط عاادمقطعیاات کااه ازجملااه

باوده و ارزشافاازودهای اسات کااه باا اسااتفاده از نظریااۀ

مختصات بارز پروژههاای فنااوری اطالعاات اسات ،در

اختیارات حقیقی و در نتیجۀ تصمیمگیریهای مادیریتی

تصاامیمگیااریهااای ساارمایهگااذاری فناااوری اطالعااات

به ارزش پروژه افزوده شده است.

معرفی میکند .براساس نتایج ،یافتاههاا باا درنظرگارفتن
انعطافپذیری در مدیریت ،ارزش برآوردشده به روش
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اختیااارات حقیقاای متفاااوت بااا ارزش تخمیناای ب اا روش

باارای متخصصااان مااالی و فناااوری اطالعااات چناادان

تنزیل جریان نقدینگی باه دسات آماد؛ زیارا در تحلیال

شناختهشده نبوده و دسترسی باه خبرگاان مطلاع در ایان

نتایج ارزشگذاری اختیار گسترش ،ارزش فعلی دارایی

زمینه با دشواریهایی همراه بوده است.

برای عملیات جاری  711/8میلیون توماان بارآورد شاد.
اگر عملیات اماروز گساترش داده شاود ،ارزش دارایای
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