Asset Management and Financing
Vol. 8, Issue 2, No. 29, Summer 2020
Received:23.01.2019
Accepted:08.05.2019
PP: 1-12

فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تأمین مالی
9922  تابستان،)92(  شماره پیاپی، شماره دوم،سال هشتم
21/29/91: تاریخ پذیرش29/99/9 :تاریخ دریافت
99-9 صص

Calculating Real Option Value under Different Approaches in the Tehran Stock
Exchange
Reza Tehrani 1*, Seyed Mojtaba Mirlohi 2, Mohammad Reza Golkani 3
1- Professor, Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
rtehrani@ut.ac.ir

2- Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood
University of Technology, Shahrood, Iran
mirlohism@gmail.com

3- Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management, International Kish Campus, University
of Tehran, Tehran, Iran
rezagolkani@ut.ac.ir

Abstract
Objective: A question that always arises for some practitioners and academicians is why stock prices in firms are

not consistent with traditional discounted cash flow (DCF) models.
Method: To this end, firms’ stock market prices should be analyzed on the basis of scientific principles. In
addition, real options and their role in firms’ stock market value is an issue that has always been considered
implicitly in practice and needs to be studied scientifically. Hence, this paper examines the relationship between
a portion of the firm's stock market value that is due to real options and variables that are related to real options.
Results:The results of the study, based on data from 140 industrial-productive firms during an 11-year period,
indicates that in all three approaches, net income (NI), free cash flow to equity (FCFE) and free cash flow to
firm (FCFF), a part of the firm’s stock market value is on average due to real options.
Keywords: Real Option, Net Income, Free Cash Flow to Equity, Free Cash Flow to Firm
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چکیده
 همیشه برای برخی فعاالن بازار و دانشگاهیان این سؤال مطرح بوده است که چرا قیمت سهام شرکتها با الگوهای سنتی تنزیل جریان نقد منطبق:هدف
.نیست؛ پس باید قیمتهای بازاری سهام شرکتها براساس اصول علمی تجزیه و تحلیل شود
 بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکتها موضوعی است که همیشه بهصورت ضمنی و در عمل مدنظر بوده، عالوه بر این:روش
 این مقاله رابطۀ میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت نشئتگرفته از اختیارهای واقعی و متغیرهای،و الزم است بهصورت علمی نیز مطالعه شود؛ ازاینرو
.مرتبط با اختیارهای واقعی را بررسی کرده است
 جریان نقد آزاد سهامداران و،ساله نشان میدهد در هر سه رویکرد سود خالص99  صنعتی طی دورۀ-  شرکت تولیدی942  نتایج براساس دادههای:نتایج
. بخشی از ارزش بازاری سهام شرکتها ناشی از اختیارهای واقعی است،جریان نقد آزاد شرکت بهطور متوسط
 جریان نقد آزاد شرکت، جریان نقد آزاد سهامداران، سود خالص، اختیار واقعی:واژههای کلیدی
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است .مایرز )9299( 9برای اولین بار ضمن طرح ماهاوم

مقدمه.
دانشمندان ماالی در طای ساالیان متماادی الگوهاای

اختیااار واقعاای ،شااباهتهااای بااین اختیارهااای واقعاای و

گوناگونی را برای ارزشگذاری شرکت ها بسط داده اند؛

اختیارهای مالی را بیان کرد .به اعتقاد او شارکت بعاد از

این الگوها ممکن است بسایار سااده یاا بسایار پیچیاده و

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می تواند از حق خرید

پیشرفته باشند؛ بناابراین ،مطالعاه درباارۀ روشهاایی کاه

یا فروش دارایای فیزیکای یاا طارح سارمایه گاذاری در

و کاااربردی در تعیاین دامناۀ قیماات

آیناده اسااتااده کنااد .زمااانی کاه طاارح ساارمایهگااذاری

سهام شرکت ها اساتااده شاوند ،همیشاه از دغدغاه هاای

به شدت با عدم اطمینان روبه روست ،ارزش پاروهه بایاد

اصلی دانشگاهیان و فعاالن بازار محسوب می شده است.

با خالص ارزش فعلی پروهه باهعاالوۀ ارزش اختیارهاای

ارزشگذاری دارایی ها اعم از اوراق بهادار و دارایی های

آتی برابر شود .عالوه بر این کستر9214( 9؛  )9211بیان

واقعااای از ارکاااان اصااالی ماااؤ ر بااار تصااامیمهاااای

ماایکنااد کااه ارزش جریااانهااای نقاادی دارایاایهااای

سارمایهگااذاری اساات .ارزشاگذاری اصااولی و صااحی

اسااتاادهشاادۀ فعلاای 9حااداک ر معااادل  02درصااد ارزش

دارایی ها سب تخصیص بهینۀ منابع سرمایهای مایشاود.

بااازاری بیشااتر شاارکتهاساات کااه در برخاای مااوارد

تخصیص بهینۀ سرمایه در اقتصاد نیاز نقاش عمادهای در

(شاارکتهااای دارای فرصااتهااای رشااد مهاام و بااازار

رشد و توساعۀ اقتصاادی ایااا مای کناد .ارزشاگذاری از

جااذاب باارای محصااوالت) ایاان میاازان بااه  92درصااد

مباحااث اصاالی در ماادیریت ساارمایهگااذاری اساات.

کاهش مییابد.

باهگونااهای مناسا

و

در مقالۀ حاضر بررسی ایان ایاده مادنظر اسات کاه

غیرعملای در تعیاین ارزش دارایایهاا ،ساب تخصاایص

«قیمت های ساهم در باازار ،انتظارهاای سارمایه گاذاران

غیربهینۀ سرمایه و به هدر رفتن منابع سرمایه ای می شاود.

نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس مای کنناد».

تا به حال به دلیل وجودنداشتن اختیارهای مالی و به دنبال

در صورت ا بات موضوع ،سرمایهگاذاران باا محاسابه و

آن اختیارهای واقعی ،به ارزشگذاری سهام شرکت ها بر

مقایسۀ اختیارهای واقعی مالک دیگری برای انتخااب و

مبنای رویکرد اختیار واقعی در بازار سرمایۀ ایران توجاه

سرمایهگذاری در شرکتها خواهند یافت.

ارزشگذاری نادرست و استااده از روش های نامناس

چندانی نشده است؛ بنابراین ،بررسی ایان بخاش از علام
مالی با رویکرد جدید و متاااوت اهمیات بسازایی دارد.
در بازار سرمایۀ ایران که در مراحل اولیۀ رشد خود قرار

مبانی نظری.
برای اولین بار مایرز ( )9299اصطالح اختیار واقعی

4

دارد ،مطالعاۀ روشهاای کااربردی جدیاد و متااااوت و

(که تمرکز آن بر داراییهای واقعی است) ،را در مقابال

ارائۀ الگوهای نسابتا جدیاد و تکمیالکننادۀ روشهاای

ماهااوم اختیااارات مااالی مطاارح کاارد کااه تأکیااد آن باار

متداول و سنتی ،ضرورت و اولویت ویژهای دارد.

دارایی هاای ماالی اسات .در بطان سارمایه گاذاری هاای

از عواملی که در تبیین مسائل ناشی از دقات تجربای

واقعی ،اختیارات متعددی نهاته است که برخای باه طاور

روشهای سنتی ارزیابی بیان می شاود ،تاأ یر اختیارهاای
واقعی بنگاه بار تواناایی آن در ایجااد جریاان نقاد آتای

1. Myers
2. Kester
3. Assets-in-place
4. Real option
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طبیعاای وجااود دارنااد یاا بااا صاار

هزینااه و بااهصااورت

مصنوعی در مسیر سرمایهگذاری ایجاد می شوند .ماایرز

پروهه را در محاسبات لحاظ می کند (فرنانادز ،1کاناا 2و
فریرا.)9299 ،92

داراییهای شرکت را به صورت داراییهای استااده شدۀ

مااایرز ( )9299ابتاادا اظهااار ماایکنااد فرصااتهااای

فعلی و اختیار رشد در نظر میگیرد .اختیار رشاد ارزش

اختیاری سرمایهگذاری آتی ،فرصتهای رشد یا اختیاار

فعلی ،فرصتهای سرمایهگذاری آتای یاک شارکت را

خرید روی داراییهای واقعی اند؛ بادین معناا کاه بنگااه

توصیف میکند که ممکن است براساس راهبرد کسا

ممکن است در آیناده از اختیاار خاود اساتااده (اعماال

و کار انتخاب شده تغییر کناد .بناا باه ماااهیم اختیاارات

اختیااار) و ساارمایهگااذاری کنااد؛ درواقااع ،در شاارایط

واقعی ،وجود این اختیاارات در پاروهه و بهاره گیاری از

نامسااااعد کاااه خاااالص ارزش فعلااای  )NPV(99ایااان

افزایش ارزش پروهه و کاهش

فرصااتهااای ساارمایهگااذاریهااا منااای اساات ،شاارکت

زیاانهااای احتمااالی شااود (یئااو 9و کیااو .)9229 ،9آنتای

به راحتی قادر است ایان اختیارهاا را کناار بگاذارد .ایان

کارو 9و کوپلند )9229( 4اختیاار واقعای را حاق مرباو

ایدۀ ساده مضاامین مهام و متعاددی دارد؛ اول اینکاه باا

به انجام یک اقدام مانند به تعویاق اناداختن ،گساترش و

شکل دادن فرصت هاای رشاد نهاتاه در سارمایهگاذاری

بستن قارارداد یاا واگاذاری در هزیناه و مادت زماان از

به منزلۀ اختیار ،هم پایه های نظری برای تطابق الگاو هاای

پایش تعیااینشااده تعریااف ماایکننااد .بااه هزیناۀ از پایش

قیمااتگااذاری اختیارهااا (بلااک 99و شااولز )9299 ،99در

تعیااینشااده ،قیماات اعمااال و بااه ماادت زمااان از پ ایش

ارزشگذاری این سارمایهگاذاری را و هام زمیناه بارای

تعیین شده ،زمان تا انقضای اختیار گاته میشاود (هاال،0

استااده از نظریۀ اختیارها به منزلاۀ ابازاری بارای هادایت

 .)9222باااهطااااور کلااای اختیاااار واقعااای ،فرصاااات

تصمیمگیری های راهباردی در شارایط عادماطمیناان را

سرمایهگذاری در داراییهای واقعی است که شرکت به

فراهم می کند (بومن 94و هاری9229 ،90؛ مکگارا ،91

نسبت نوع اختیار خود ،هم اکنون یاا زماانی در آیناده از

 .)9229دوم اینکااه بااا در نظاار گاارفتن فرصااتهااای

آن استااده میکناد؛ درواقاع ،زماانی کاه اختیاار ارزش

سرمایهگذاری اختیاری آتی باه منزلاۀ اختیارهاای رشاد،

ایجااد باازده م بات مایشاود ،بهتار اسات

ایاان ایااده پایااههااای نظااری را باارای تخمااین ارزش

آنها ممکن است موج

دارد 1و سب

اعمال شود .در غیر این صورت زمانی که اختیاار ارزش
ندارد 9و سب

ایجاد بازده منای میشود ،بایاد از اعماال

اختیارهای رشد شرکت فراهم میکند.
بهطاور خاا

تار ،باا توجاه باه نظریاۀ ارزشاگذاری

آن اجتناب کرد؛ درواقع ،می توان از اختیار واقعی بارای

شاارکت کااه اولااین بااار میلاار 99و مودیگلیااانی)9219( 91

تصمیمگیری در محیطهای پویا و محیطهای با ریساک

مطاارح کردنااد ،ارزش شاارکت بااه ارزش دارایاایهااای

باال استااده کرد؛ زیرا این الگو انعطا پذیری مربو به

1. Yeo
2. Qiu
3. Antikarov
4. Copeland
5. Hull
6. In the money
7. Out of the money

8. Fernandes
9. Cunha
10. Ferreira
11. Net present value
12. Black
13. Scholes
14. Bowman
15. Hurry
16. McGrath
17. Miller
18. Modigliani
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اسااتاادهشااده ( )VAIPو ارزش فرصااتهااای رشااد آتاای

مطالعۀ جامع خود نشان داد بیشتر مادیران اذعاان دارناد

( )VGOتجزیه میشود:

که مزایای راهبردی یک پروهۀ سارمایهگاذاری را بایاد

ارزش اختیارهای رشاد ( ،)VGOارزش فرصاتهاای
رشد آتی است و ارزش نهایی این فرصت های رشاد باه
سرمایهگذاری های اختیااری شارکت در آیناده بساتگی
دارد (مایرز .)9299 ،از زمان مایرز ،پژوهش ها در زمیناۀ
اختیارهااای واقعاای ماارتبط بااا مااااهیم ذکرشااده تکاماال
یافتهاند؛ اما همزمان با پیشرفت پژوهش هاا ،ایان ماااهیم
بهطور گسترده و مستقل بررسی شدهاند.
براساس مضامون دوم ،مطالعاات شاروع باه تخماین
تجرباای ارزش اختیااار رشااد شاارکت کردنااد .کسااتر
( )9214ارزش اختیار رشد شرکت را تااوت باین ارزش
بازار آن و ارزش فعلی عایدی در نظر می گیرد .محاسابۀ
ارزش فعلاای عایاادی شاارکت بااا فاار

رشااد نکااردن

نمایندۀ ارزش دارایی های استااده شده ازطار

شارکت

است .بخشی از ارزش شرکت که به اختیارهاای واقعای
مرتبط است ،نسبت اختیار رشد 9ناام دارد کاه باه شارح
زیر محاسبه میشود:

در تحلیل و ارزشیابی های مبتنی بر روش هاای سانتی در
نظر گرفت؛ زیرا به اعتقاد مایرز و کستر اختیارهای رشد
را نمی توان با رویکردهای سنتی ارزشیابی کرد .از آنجاا
که این اختیارها شابیه اختیارهاای ماالی خریدناد ،9بایاد
مشابه آنها ارزشیابی شوند.
کستر ( )9214براساس نمونۀ 90تاایی از شارکت هاا
(سه شرکت از هر پنج صانعت) باهصاورت اولیاه ارزش
اختیار رشد را بخشی از ارزش بازاری ساهام شارکت هاا
باارآورد کاارد و نشااان داد ارزش اختیارهااای واقع ای در
بیشتر موارد بخش جال تاوجهی از کال ارزش شارکت
را بااه خااود اختصااا

داده اساات .او نشااان داد ارزش

اختیارهای واقعی به نسبت نوع صانعت درصاد متاااوتی
از ارزش بااازاری شاارکت را تشااکیل ماایدهااد .اگرچااه
مطالعااۀ کسااتر نتااایج جااالبی بااههمااراه دارد ،بااهدلیاال
کوچکبودن حجم نمونۀ بررسی شده در معار

انتقااد

است .در مطالعۀ حاضر سعی شده است ضمن رفاع ایان
نقص ،ماروضاات و رویکردهاای دیگاری بارای تبیاین
بهتر ارزش بازاری اختیارهای واقعای باه منزلاۀ بخشای از

در این رابطه  GORنسبت اختیار رشاد VGO ،ارزش

ارزش بااازاری سهام/شاارکتهااای تولیاادی  -صاانعتی

اختیار رشد و  VFارزش شارکت اسات .کساتر ()9214

پذیرفته شده در بورس تهران برای دورۀ زمانی 99ساله با

متوجااه شااد باارای بساایاری از شاارکتهااا در نمونااۀ

جزییات بیشتر بررسی شود .مبناای تبیاین ارزش باازاری

بررسایشااده ،اختیارهااای رشااد باااارزش ،نصااف ارزش

اختیارهااای واقع ای ،رویکاارد کسااتر ( )9214اساات کااه

بازار آنهاا را تشاکیل مای دهاد .ماایرز ( )9299و کساتر

بهدنبال بررسی نقاش اختیارهاای واقعای در ارتباا باین

( )9214هاااار دو دربااااارۀ حمایاااات از وجااااود ارزش
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ارزش بازاری سهام/بنگاه و ارزش ذاتی آن است.

فرصااتهااای رشااد یااا

وقتی مایرز ( )9299استااده از نظریۀ قیمات گاذاری

اختیارهای رشد و تأ یر الگاو هاا و فرضایه هاای متاااوت

اختیارهای مالی را برای ارزشایابی فرصات هاای رشاد و

ارزشاایابی ،مطااالبی بیااان کااردهانااد .کسااتر ( )9214در

تصمیمات اختیاری موجود برای بنگاه ها پیشانهاد کارد،

اختیااارهااای واقعاای در قالاا

1. Growth option

2. Call options
3. Intrinsic value
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انجااام تعااداد زیااادی از مطالعااات باارای ارائااه و توسااعۀ

دهاااد چگوناااه سااارمایهگاااذاران در ارزیاااابی ا ااارات

الگو هاای تبعای 9بارای ارزشایابی اختیارهاای نهاتاه 9در

تصمیمهای مدیریت بر ارزش باازار شارکت ،اطالعاات

سرمایه گذاریهای بنگاه آغاز شد .اساس همۀ مطالعاات

در دسترس عموم را تاسیر میکنند.

این باود کاه بخاش مهمای از ارزش باازاری بسایاری از

درنهایت ،ارزش بازاری اختیارهای واقعای ،تواناایی

بنگاه ها به اختیارهای واقعی آنها مربو است؛ بدین معنا

بنگاااه را در نگهااداری و اسااتاادۀ بهینااه از اختیارهااای

که بخشی از ارزش بازاری بنگاه ها در ساایۀ تصامیماتی

واقعاای ک اه قاابال شناسااایی و تحصاایل شاادهانااد ،نشااان

است که قرار است در آینده گرفته شوند و برای اجرای

می دهد .انجام موفق این دو مهام ،مساتلزم وجاود مناابع

آنها بنگاه تمایل و توانایی الزم را خواهد داشت.

مالی کافی یا در صورت وجودنداشتن منابع مالی کافی،

طبق رویکرد اختیارهای واقعی ،ارزش سهام بنگاه از

مستلزم وجود انعطا

مالی 4است.

دو منبع نشئت می گیرد :دارایی های استااده شدۀ فعلای و

بعد از گذشت چند دهه ،نظریۀ اختیارهای واقعی باه

اختیارهااای واقعاای .بااهدنبااال ایاان ایااده ،ارزش بااازاری

یکی از شاخه هاای مهام مادیریت ماالی تبادیل شاده و

سهام/شرکت عبارت از حاصل جمع ارزش بازاری ایان

امروزه همچنان از مهمترین بحاثهاای آکادمیاک ایان

دو عنصر است .منظور از دارایی های استااده شدۀ فعلای،

رشاته اساات .در ایاان بخاش بااهطااور اجماالی بااه پیشااینۀ

شکل خاصی از تخصیص منابع بنگاه است کاه در حاال

مطالعات و پژوهشهای انجامشده اشاره میشود:

حاضر انجام شده و ارزش این عنصر به واسطۀ روش های

مااایرز ( )9299باارای اولااین بااار بااا طاارح ماهااوم

سنتی تنزیل جریان های نقدی 9محاسبه می شود .براساس

اختیارهای واقعی ،شباهتهای باین اختیارهاای واقعای و

نظریااۀ بااازار کااارا ،ارزش بااازاری سهام/شاارکت تنهااا

اختیارهای مالی را بیان کرد .به اعتقاد او شارکت بعاد از

بیان کنندۀ ارزش فعلای جریاان نقاد ناشای از تخصایص

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می تواند از حق خرید

فعلااای مناااابع نیسااات؛ بلکاااه ارزش باااازاری بنگااااه از

یا فروش دارایای فیزیکای یاا طارح سارمایه گاذاری در

فرصتهای تخصیص منابع آتی نیز ناشی میشود؛ یعنای

آیناده اسااتااده کنااد .زمااانی کاه طاارح ساارمایهگااذاری

در ارزیابی تصمیم های مدیران ،سرمایه گاذاران تنهاا باه

بهشدت با عدم اطمینان روبه روست ،بایاد ارزش پاروهه

ا ارات تصامیمهااای مادیریت بار مقاادار ،زماانبناادی و

با خالص ارزش فعلی پروهه باهعاالوۀ ارزش اختیارهاای

ریسااک جریااانهااای نقااد موردانتظااار بنگاااه توجااه

آتی برابر باشد .راس )9291( 0تحلیلی دربارۀ پروهه های

نمی کنند؛ بلکه به متغیر های دیگری هم توجه دارند کاه

ریسکی انجام داد و به این نتیجه رسید کاه فرصات هاای

ارزش اختیارهای واقعی بنگااه را تبیاین مای کنناد .نکتاۀ

بالقوۀ سرمایه گاذاری درواقاع اختیارهاای واقعایاناد .او

جال توجاه ایان اسات کاه روش تعمایم یافتاه ای بارای

ساسس درباارۀ نظریاۀ ارزیاابی اختیارهاای واقعای بحااث

بارآورد ارزش باازاری اختیارهاای واقعای بنگااه وجاود

کرده است .مایرز ( )9214با برشمردن محادودیت هاای

ندارد و الگوی مشخصی ارائه نشاده اسات کاه توضای

روش جریان نقد تنزیلشده و توجاه باه اهمیات راهبارد
شرکت در فرایند بودجهبندی سارمایهای ،پیشانهاد کارد

1. Contingent
2. Embedded
)3. Discounted cash flows(DCF

4. Financial flexibility
5. Ross
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دربارۀ بیشاتر طارح هاای سارمایه گاذاری بایاد براسااس

کارآمد اختیارهای آن را نشان دهد .الهرانی ،90پاپ 91و

ارزیاااابی اختیارهاااای واقعااای تصااامیمگیاااری شاااود.

استارک )9229( 99مشابه این مطالعه را انجام دادند و باه

تریگورجیس )9229( 9طی مطالعه ای اختیارهای واقعای

این نتیجه رسیدند که باازده هاای نموناۀ بررسای شاده از

را بااه هااات طبقااۀ زیاار تقساایم کاارد :اختیااار بااه ت اأخیر

شرکتهای انگلیسی طی دورۀ  9222تا  9221باا نسابت

انااداختن ،9اختیااار ساارمایهگااذاری مرحلااهبناادیشااده،9

مخااار پااژوهش و توسااعه بااه ارزش بااازاری و MBA

اختیااار تغییاار مقیاااس عملیااات ،4اختیااار کنارگااذاری،0

مرتبط است .کارلسون ،91فیشر 92و گیاماارینو)9220( 92

اختیااار تغییاار( 1انتقااال) ،اختیااار رشااد 9و اختیااار ارتبااا

با در نظر گارفتن فرصات هاای سارمایه گاذاری همگان

متقابااال .1آمااارام 2و کوالتیالکاااا )9222( 92از نظریاااۀ

ازنظر ریسک ،از یافته هاای پاژوهش هاای قبلای کماک

قیمااتگااذاری اختیااار مااالی در ارزشاایابی دارایاایهااای

گرفتند و با تکمیل آنها باه الگاویی رسایدند کاه در آن

معاملاااهناپاااذیر اساااتااده کردناااد کاااه باااه مااادیران در

نسبت ارزش دفتری به ارزش باازاری دارایای  MBAباه

تصمیم گیری های مدیریتی در حوزه های سرمایه گذاری

اهرم عملیاتی مرتبط بود و اندازۀ شرکت اهمیات نسابی

راهبردی و انتخاب پروهه های پژوهش و توسعه کماک

اختیارهای رشاد را نشاان مای داد .ایان الگاو هاا باه طاور

ماایکنااد .اساامیت )9222( 99بااا ارزیااابی ویژگاایهااای

معمول بر این ایده استوارند که بخش جالا تاوجهی از

اختیارگونۀ سهام رشدی بهصورت تجربی ،باه شاواهدی

کاال ارزش بااازاری شاارکت بااه اختیارهااای واقعاای آن

دال باار تااأ یر اختیارهااا باار قیماات سااهام نمونااهای از

مربو است .دی اندرس آلنسو ،99آزوفارا پاالنزوئال 99و

شرکت های آمریکایی طی دورۀ  9211تاا  9221دسات

دالفونته هیرو )9221( 99ارزش بازاری اختیارهای واقعی

یافته است.

شرکت های فعال در حوزۀ فناوری اطالعاات در منطقاۀ

آدام 99و گایول )9222( 99ارزش اختیارهای رشد را

 OECDرا بررسی و عاواملی مانناد مخاار پاژوهش و

برای نمونهای از شرکتهای معدنی برآورد کردند و باه

توساعه ،ریسااک و چاولگی بااازده ساهام ،اهاارم مااالی و

ایاان نتیجااه رساایدند کااه ارزش بااازاری فرصااتهااای

اناادازۀ شاارکت را بااهمنزلااۀ متغیرهااای پاایشبااین ارزش

ساارمایهگااذاری شاارکت بااه صااورت تجرباای بااا نساابت

بازاری اختیارهای واقعای مطارح کردناد .هاو 94و لیاو

90

 94MBAآن مرتبط است .آنها اندازۀ شرکت را باه منزلاۀ

( )9299بااا رویکااارد فااازی در ارزیاااابی پااروهههاااا و

عاملی بررسی کردند کاه تواناایی شارکت در مادیریت

اختیارهااای واقع ای ،رویکردهااای ساانتی باارای ارزی اابی
پروهه را بررسی و مقایسه کردند؛ رویکردهاایی کاه بار

1. Trigeorgis
2. Option to defer
3. Staged investment option
4. Option to alter operating scale
5. Option to abandon
6. Option to switch
7. Growth option
8. Interacting option
9. Amram
10. Kulatilaka
11. Smit
12. Adam
13. Goyal
14. Market to book asset

تجزیه و تحلیل جریان نقادی و ارائاۀ الگاوی اصاالحی
15. Al-Horani
16. Pope
17. Stark
18. Carlson
19. Fisher
20. Giammarino
21. De Andres-Alonso
22. Azofra-Palenzuela
23. Dela Fuente-Herreo
24. Ho
25. Liao
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مبتنااایاناااد .ایااان پژوهشاااگران معتقدناااد دو نکتاااه در

واقعاای بایااد در ارزش بااازاری آن لحاااظ شااده باشااد.

رویکردهای مبتنای بار تنزیال جریاان نقاد وجاود دارد:

مسئله ای که در این میان وجود دارد ،چگونگی بارآورد

یک ای اینکااه جری اانهااای نقاادی نم ایتواننااد دقیقااا در

ارزش بازاری اختیارهای واقعی شرکت هاست؛ بنابراین،

محیطهای تصمیمگیاری عادم اطمیناان بارآورد شاوند.

در این مقاله سعی شده است به سؤال اساسی زیار پاساخ

دیگااار اینکاااه ارزش انعطاااا پاااذیری مااادیریت در

داده شود:

پروهههای سرمایهگذاری را نمیتوان دقیقاا باا تجزیاه و

آیا اختیارهای واقعای منباع ارزش بارای شارکت هاا

تحلی ال جری اانهااای نقاادی نشااان داد؛ درنتیجااه ،نتااایج

هستند که در قیمت سهم آنها لحاظ شده باشند؟ یاا آیاا

در ارزیابی پروهههای سرمایهگاذاری را شاامل

قیمااتهااای سااهام در بااازار ،انتظااارات ساارمایهگااذاران

نامناس

میشود .آنها درنهایت ،باا رویکارد فاازی رویکردهاای
مبتنی بر جریان نقدی را اصالح کردهاند.

نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس میکنند؟
برای پاسخ به این سؤال باید براساس ادبیاات نظاری

خلیلی عراقی ،کمیجاانی و کسارایی ( )9294توساعۀ

موضوع و مطالعاات تجربای انجاام شاده ،طباق رویکارد

تارین منباع

غیرمسااتقیم ،ارزش اختیارهااای واقع ای بااا رویکردهااای

مستقل گازی جهان را ارزیابی کردند؛ میدان گازی کاه

مختلاااف (ساااود خاااالص ،)NI(9جریاااان نقاااد آزاد

حدود نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل مای دهاد و

سااااااااهامداران )FCFE(9و جریاااااااان نقااااااااد آزاد

بین ایران و قطر مشترک است .آنهاا نشاان دادناد ارزش

شرکت ))FCFF(9محاسبه و سسس بررسی شود کاه آیاا

برآوردی پروهه با استااده از رویکرد تحلیل اختیارهاای

سرمایه گذاران به ارزش محاسبهشده برای ایان بخاش از

واقعی در مقایسه با روش های سنتی ازجمله روش تنزیل

ارزش بااازاری سهام/شاارکت ازنظاار آماااری بااهطااور

جری اانهااای نقاادی بیشااتر اساات .ضاامن اینکااه در ایاان

معنی داری به منزلۀ یکی از اجزای ارزش بازاری شرکت

رویکرد امکان تعیین زمان بهینۀ توسعه نیز فاراهم اسات.

توجه می کنند یا خیر؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش باه شارح

تهرانااای ،شااایخ و خساااروی ( )9290ا باااات کردناااد

زیر مطرح میشود:

میدان گازی پارس جناوبی باه منزلاۀ بازر

قیمت هاای موجاود در باازار بارای ساهام شارکت هاای

فرضیه :میانگین نسابت ارزش اختیارهاای واقعای باه

تولیدی  -صنعتی ،انتظارات سرمایهگذاران از اختیارهای

کل ارزش بازاری شرکتها بهطور معنایداری متاااوت

واقعی را نشان می دهد .آنها ارزش اختیارهاای واقعای را

از صار است.

با استااده از الگوی رگرسیونی چندگانه و روش تحلیال
داده های تابلویی الگوسازی کردند و با ارزیاابی الگاوی

روش پژوهش.

برآوردشااده ،مشااخص کردنااد رویکاارد سااود خااالص،

جامعۀ آماری شرکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس

عملکرد بهتری در تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی

اوراق بهادار تهران بین سالهاای  9911تاا  9921اسات.

بهمنزلۀ بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت دارد.

اطالعات موردنیاز برای محاسبۀ شاخصهاا و متغیرهاای

با این فر

که قیمت های فعلی ساهم ،دربرگیرنادۀ

همۀ اطالعات شرکت اسات ،ارزش باازاری اختیارهاای

1. Net Income
2. Free cash flow to equity
3. Free cash flow to firm
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پژوهش عموما به روش کتابخانه ای از صورت های مالی

،

،

شرکت های پذیرفتهشاده در باورس تهاران اساتخرا و
طبقه بندی شده است.ارزش بازار حقوق صاحبان ساهام،
ارزش بازار شرکت ،جریاان نقاد آزاد شارکت ،جریاان
نقد آزاد سهامداران و ارزش دارایای هاای اساتااده شادۀ
فعلاای ،9متغیرهااای مسااتقل ایاان پااژوهشانااد کااه بااه
روشهااای زیاار محاساابه شاادهانااد .ارزش بااازار حقااوق
صاحبان سهام )MVE(9عبارت اسات از حاصال ضارب
قیماات روز سااهام شاارکت در تعااداد سااهام شاارکت
(براساس آخرین سرمایۀ بتی در تاریخ ترازنامه).
ارزش باااازار شااارکت )MVF(9عباااارت اسااات از
حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان ساهام و ارزش

در فرمااول ذکرشااده ناار تنزیال در رویکاارد سااود
خااالص و جریااان نقااد آزاد سااهامداران معااادل هزینااه
ساارمایۀ باارآوردی ازطریاق الگااوی  CAPMو ازطریاق
رابطۀ زیر و در رویکرد جریان نقد آزاد شارکت معاادل
متوسط موزون هزینه سرمایه ( )WACCدر نظار گرفتاه
شده است.
β
ریساااک سیساااتماتیک ( ) بیا اانکننااادۀ میا ازان و
چگونگی حرکات قیمات ساهم در مقایساه باا شااخص
بازار است و بهصورت زیر محاسبه میشود:

دفتری بدهیهای شرکت.

4

ارزش اختیارهای واقعای ( )ROVمتغیار وابساته در
جریان نقد آزاد شارکت ( )FCFFعباارت اسات از

این پاژوهش اسات و باه منزلاۀ بخشای از ارزش باازاری

خالص جریان نقدی که بهطاور آزاد در اختیاار شارکت

سااهام  -شاارکت ،از تااااوت ارزش بااازاری سااهام -

قرار دارد.

شرکت و ارزش داراییهای استاادهشدۀ فعلی باه دسات
جریان نقد آزاد عملیاتی

میآید (کستر.)9214 ،

خالص سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی

جریان نقد آزاد ساهامداران ( )FCFEعباارت اسات
از خالص جریان نقدی که پس از کسار نیازمنادی هاای
سرمایه گذاری و تأمین ماالی باه صاورت نقاد در اختیاار
سهامداران باقی میماند.
خالص ا ر درآمدها و هزینههای مالی
خالص وامگیری

ارزش دارایاایهااای اسااتاادهشاادۀ فعلاای ()VAIP

مبنای محاسبۀ ارزش اختیارهاای واقعای ( )ROVدر
رویکاارد سااود خااالص و جریاان نقااد آزاد سااهامداران،
ارزش بازاری سهام ( )MVEو در رویکارد جریاان نقاد
آزاد شااااارکت ،ارزش باااااازاری شااااارکت ()MVF
0

اساات.نساابت ارزش اختیارهااای واقعاای ( )RORنیااز
بهمنزلۀ متغیر وابسته بیانکنندۀ این مطل

است کاه چناد

عبارت است از بخشای از ارزش باازار ساهام  -شارکت

درصاااد از ارزش باااازار ساااهام  -شااارکت باااه ارزش

که با فرمول زیر محاسبه میشود.

اختیارهای واقعی متعلق است (کستر.)9214 ،

1. Value of assets in place
2. Market value of equity
3. Market value of firm

4. Real option value
5. Real option ratio
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،

یافتهها.

،

براساااس روش پااژوهش معرف ایشااده ابتاادا مقااادیر
نسبتهای ارزش اختیارهای واقعی براساس سه رویکارد

براسااااس ادبیاااات نظاااری و مطالعاااات تجربااای

مطرحشده برای همۀ شرکت هاا طای دورۀ بررسایشاده

انجاااامشاااده ،اختیارهاااای واقعا ای از ارکاااان اصااالی

محاسبه و سسس مخالف صاربودن میانگین آنها آزماون

تشکیل دهندۀ ارزش باازاری سهام/شارکتهاا هساتند؛

شد.نتایج حاصل از آزماون فرضایۀ اصالی پاژوهش ،باه

بنابراین ،این موضوع بررسی می شود که آیاا براسااس
داده های حاصل از نمونۀ منتخ

کمک تجزیه و تحلیل اطالعات با نرمافازار  EViewsو

می توان ادعا کرد که

به تاکیک متغیرهای وابسته به شرح زیر است:

در بااورس تهااران هاام اختیارهااای واقعاای شاارکتهااا،
منبعی از ارزش هستند یا خیر.

جدول ( )1آزمون متفاوت از صفربودن متوسط ROR3 ،ROR2 ،ROR1

خطای

انحراف

استاندارد

استاندارد

ROR1

9929

2/9099929

2/2229299

2/9199994

متغیر

تعداد
مشاهده

میانگین

بازۀ اطمینان %99
2/90904

آمارۀ t

درجۀ
آزادی

90/2109 2/9904004

9921

ROR2

9929

2/9199099

2/299999

2/9149999

99/0119 2/9090204 2/9909214

9921

ROR3

9929

2/949999

2/292991

2/9999999

92/9949 2/9924194

9921

2/909109

طبااق خروجاایهااای ذکرشااده ،در سااط اطمینااان

براساس نموناۀ مطالعاه شاده ،ارزش باازاری اختیارهاای

صاار را رد و ادعاا کارد کاه

واقعای ،از عناصاار اصاالی تشااکیلدهناادۀ ارزش بااازاری

میانگین مقادیر محاسابه بارای  ROR2 ،ROR1و ROR3

سهام /شرکت شناخته میشود .نتاایج حاصال از آزماون

متااااوت از صااار اساات؛ بااه عبااارتی ،براساااس نمونااۀ

مربو به فرضیۀ اصلی پژوهش به شرح زیر است:

 22درصد میتاوان فار

مطالعه شده ،ارزش بازاری اختیارهای واقعای ،از عناصار
اصلی تشاکیلدهنادۀ ارزش باازاری ساهام/کل شارکت
شناخته شد.

جدول ( )2نتایج آزمون فرضیۀ اصلی
متغیرها

میانگین

آمارۀ  tسطح معناداری

طبق خروجی های بهدستآمده از آزمون فرضیه ،در

ROR1

90/2109 2/9099929

2/2222

صاار را رد و

ROR2

99/0119 2/9199099

2/2222

ادعا کرد که در هر سه رویکارد موردتوجاه در بارآورد

ROR3

92/9949

2/2222

سط اطمینان  22درصد مای تاوان فار

2/949999

ارزش اختیارهای واقعی ،میانگین مقاادیر محاسابه شاده
برای نسبت ارزش اختیارهای واقعای ( ROR2 ،ROR1و
 )ROR3ازنظر آماری متااوت از صار است .به عباارتی،

نتایج و پیشنهادها.
شناسااایی منبااع پی ادایش تااااوت ب این قیماات سااهام
شرکت ها و الگوهای تنزیل جریان های نقدی همواره از
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مهمترین مؤلاههای بحث ارزشیابی در محافال علمای و

بااه موضااوع اختیارهااای واقعاای و نقااش آنهااا در ارزش

کاربردی بوده و به آن توجه شاده اسات؛ بناابراین ،ایان

بازاری شارکت هاا از مقولاه هاایی اسات کاه محاسابه و

موضوع بررسی شد که آیا قیمتهاای موجاود در باازار

مااادنظر قاااراردادن آن باااه سااارمایهگاااذاران حقاااوقی

برای سهام شرکت ها ،انتظارات سارمایهگاذاران درباارۀ

(در سرمایهگذاریهای بلندمدت خود) ،سازمان باورس

ارزش اختیارهااای واقع ای را نشااان م ایدهنااد یااا خیاار؛

اوراق بهادار (برای ارتقای شاافیت اطالعاتی) و سازمان

درنهایاات ،بااا بررساایهااای انجااامشااده روی نمونااۀ

خصوصیسازی (برای تعیین قیمت پایۀ واگذاری ساهام

مطالعهشده ،مشخص شاد در ساط اطمیناان  22درصاد

شرکتهای دولتی) توصیه میشود.

می توان ادعا کرد انتظارات سرمایهگذاران از اختیارهای

هااار پژوهشا ای ممکااان اسااات باااا مجموعاااهای از

واقعی در قیمت بازاری سهام لحاظ میشاود .نتاایج ایان

محدودیتها روبهرو باشاد .در ایان مطالعاه پاایینباودن

مطالعه همانند مطالعۀ کستر ( )9214نشان می دهد ارزش

درصااد سااهام شااناور در بس ایاری از شاارکتهااا ،مااانع

اختیارهاای واقعای بخااش جالا تااوجهی از کاال ارزش

شاااافیت در قیماات شااده بااود و ایاان موضااوع موج ا

شرکت ها را به خود اختصا

داده است .عالوه بر ایان

معامالت جهتدار در بازار مایشاد .ازطار

دیگار ،باا

ارزش اختیارهای واقعی باه نسابت ناوع صانعت درصاد

توجه باه ماهیات اقتصااد کشاور و باازار سارمایۀ ایاران،

متااوتی از ارزش باازاری شارکت را تشاکیل مای دهاد.

ریسک های سیاسی حاکم بر بازار سهام طی دوره زمانی

بخش اول این نتایج در مطالعۀ خلیلیعراقی و همکااران

بررسی شده در پژوهش ،سب

می شود قیمت های ساهام

( )9294دربااارۀ میاادان گااازی پااارس جنااوبی صاادق

در بازار به دالیلی غیر از فعالیت های شرکت نوسان پیدا

میکند.

کند.

توجاه باه وضاعیت آتای بنگااههاا نقاش بساازایی در
ارزیابی و گرفتن تصمیم دربارۀ خریاد یاا فاروش ساهام

منابع فارسی

شاافیت اطالعات بهدلیل برداشتهاا،

خلیلاایعراقاای ،م ،.کمیجااانی ،الااف ،.و کساارایی ،ز.

ادراکات و انتظارات متااوت سرمایه گذاران ارزیاابی هاا

( .)9929کاربرد اختیارهای حقیقای در ارزشاگذاری

از یک شرکت در بازار متااوت است و باه طاور طبیعای

پروهۀ توسعۀ میادان گاازی پاارس جناوبی .فصالنامۀ

این تااوت ناشی از ارزیابیهاست که سب شکلگیاری

اقتصاد انرهی ایران.19-29 ،92 ،

آنها دارد .با فر

معامله در بازار سارمایه مای شاود .توساعه و روناق باازار

تهرانی ،ر ،.شیخ ،م ،.و خساروی ،الاف .)9924( .تبیاین

سرمایه نیز برای هدایت سرمایه باه سامت بخاش واقعای

ارزش بااازاری اختیارهااای واقعاای در بااورس اوراق

اقتصاد ،در گرو وجود پتانسیل ایجاد روت در بنگااه هاا

بهاااادار تهاااران .فصااالنامۀ تحقیقاااات حساااابداری و

و داشتن ارزیابی نسابتا درسات از آنهاسات؛ باه عباارت

حسابرسی.92-01 ،90 ،

دیگاار ،اگاار در بااازار ساارمایه ارزیاابی مناساابی از تااوان
ارزشآفرینی بنگاهها وجود داشته باشد ،میتاوان انتظاار
داشت تخصیص بهینۀ منابع صورت گیرد؛ و ،توجه ویژه
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