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  مترجمان ي همقدم

  

 ، در نُه فصل1376بیست سال پیش، یعنی در سال  مبانی بازارها و نهادهاي مالیجلد اول 

بار تجدید چاپ   به چاپ رسید، از آن استقبال شد، و از آن زمان تا امروز این جلد چندین

رایگان در  www.finance.irهاست که متن الکترونیک آن در وبگاه  و ساله شد

شود. کتاب  اختیار خوانندگان است. اکنون جلد دوم کتاب در هشت فصل تقدیم می

د از ویراست راي موا زي، مودیلیانی و فري است. البته، در پارهتي دقیقی از متن فبو ترجمه

انی و جونز است استفاده شده. در پایان چند زي، مودیلیتي فبو چهارم کتاب که نوشته

  هایی مرتبط به ایران به کتاب افزوده شده است. فصل، پیوست

از آن آماده خواهیم ویراست دومی خواهیم رفت و به سراغ جلد اول جلد دوم پس از انتشار 

. در آن مقدمه چنین ، محقق شودایم ي جلد یک وعده داده کرد تا آنچه را که در مقدمه

هایی در مورد نهادها و بازارهاي  هاي بعدي این کتاب پیوست ویراست: «ایم فتهگ

اي کوتاه به  م کوشید مقالهیگذاري در کشورمان خواهد داشت و براي هر فصل خواه سرمایه

ي فصل هفتم  دهد. مثالً در دنباله م که اوضاع را در ایران توضیح مییشکل پیوست تهیه کن

ي ایاالت متحد است، پیوستی راجع به وضع بیمه در ایران  بیمههاي  که در مورد شرکت

  »افزوده خواهد شد.

را به دهیم که این کار  باید انتشار یابد. قول می کتاب نیز می ینجلدهاي سوم و چهارم ا

متن ي  معتقدیم ترجمه .کنیم انجام برسانیم، اما زمان مشخصی را از حاال تعیین نمی
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رو تالش  و از اینضرورت دارد، ل این مجموعه هنوز در ایران کتاب و انتشار کامکامل 

  .وافري براي انتشار کامل متن فارسی به عمل خواهیم آورد

ایم که  نبودهآن در زیرنویس آمده است؛ نگران ي اصطالحات فنی  معادل انگلیسی همه

اي فارسی ه ایم معادل بیش از یک بار تکرار کنیم، زیرا اصرار داشتهرا انگلیسی معادل 

  خواننده نقش بندد.ذهن در هاي فنی انگلیسی  اصطالح

تی فرانکو مودیلیانی در  آي مالی دانشگاه اماقتصاد ي انتشار این دو جلد، استاد بزرگ  در فاصله

انداز،  ي پس هاي عمیقش در زمینه درگذشت. مودیلیانی به دلیل تحلیل 2003سپتامبر سال 

ي ساختار سرمایه موفق به اخذ جوایز متعدد شد و نهایتاً در سال  بازارهاي مالی و نظریه

تی به افتخار او کرسی  آي ام دانشگاه 1995ي نوبل را دریافت کرد. در سال  جایزه 1985

ي نوبل اقتصاد، اقتصاددان  ي دیگر جایزه ي اقتصاد مالی را بنا نهاد. برنده مودیلیانی در رشته

فرانکو مودیلیانی «گوید:  در مورد مودیلیانی چنین می ساموئلسونتی پل  آي بزرگ ام

دانشمند اقتصاد کالن  ترین ، بزرگاو در ایام حیاتي اخذ چندین نوبل اقتصاد بود.  شایسته

استریت پر از خبرگانی  اقتصاد کینزي را به شکل مدرن امروزي آن احیا کرد. وال و جهان بود

مرتن بود که رابرت اند. از جمله دانشجویان وي  است که در محضر مودیلیانی دانش آموخته

 ان و بانشاطپرتونوبل اقتصاد را دریافت کرد. وي معلمی بزرگ،  ي جایزه 1997خود در سال 

تی از این موهبت برخوردار شد که چهل سال او را به خدمت بگیرد. نگین  آي و دانشگاه امبود 

  .»عمر سرزنده و کوشاو تا پایان بود انگشتري دانشگاه 

بینند  شود اگر ضعفی در کار مترجمان می از استادان، مدیران و دانشجویان درخواست می

شک  را با ارسال پست الکترونیک آگاه فرمایند. بیما ، و نکات اصالحی یا تکمیلی دارند

اصالح هاي بعدي خواهیم کوشید با توجه به نقد و نظرهاي دریافتی، متن را  در چاپ

ها و  . از استاد عبداله کوثري عمیقاً سپاسگزاریم که متن ترجمه را از بسیاري لغزشکنیم

  است.پیراسته ها  کاستی
 حسین عبده تبریزي

abdoh@abdoh.net  
 الدین شمس شهاب

shamsshahabeddin@yahoo.com  
  

  1396پاییز 



  

  بخش چهارم                                               

 

  قیمت دارایی و نرخ بهره  ي کننده عوامل تعیین

 

 
   یهاي مال گذاري دارایی قیمتفصل دهم: 

  هاي بهره سطح و ساختار نرخفصل یازدهم: 

  هاي بهره ساختار زمانی نرخفصل دوازدهم: 

  گذاري دارایی هاي قیمت ریسک و بازده و مدلفصل سیزدهم: 
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  فصل دهم     

  

  هاي مالی  گذاري دارایی قیمت
  

                               هاي آموزش هدف

  

  با خواندن این فصل خواهید آموخت: 

 ٣و ارزش واحد پایه ٢پذیري ، تقسیم١هاي مالی: نقش پولی هاي کلیدي دارایی بسیاري از ویژگی ،

، ریسک یا ٧، نقدشوندگی٦، واحد پولی٥پذیري ،  جریان نقدي و بازده، زمان تا سررسید، تبدیل٤پذیري برگشت

 مالیاتی. پیچیدگی و موقعیت پذیري بازده، بینی پیش

 ٨مورد نظر هاجزاي نرخ تنزیل هر دارایی یا نرخ بازد.  

  ٩صدم در صدي پایه یا  نقطهمنظور از. 

 ساختاربندي نرخ تنزیل به منظور پوشش اجزاي ریسک دارایی. ي هنحو 

 هاي مالی. یابی دارایی اصول ارزش 

 معکوس بین قیمت دارایی و نرخ تنزیل آن. ي هرابط 

 هاي دارایی بر ارزش آن از طریق نرخ تنزیل یا جریان نقدي مورد انتظار آن. ثیر ویژگیأتعیین ت 

 .تبیین عوامل مؤثر بر حساسیت قیمت دارایی مالی متناسب با تغییرات نرخ بهره 

 ارتباط آن با حساسیت قیمت دارایی متناسب با تغییرات نرخ بهره. ي هو نحو ١٠توضیح مفهوم دیرش  

                                                           
1. moneyness 
2. divisibility 
3. denomintion 
4. reversibility 
5. convertibility  
6. currency  
7. liquidity 
8. required rate of return 
9. basis point 
10. duration 
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هاي  ها نزد گروه هاي خاصی دارد که بر میزان جذابیت آن مالی ویژگیهاي  دارایی

ها  گذارد. این فصل به معرفی این ویژگی گذاران و ناشران تأثیر می مختلف سرمایه

 ي هچنین، اصول اولی پردازد تا براي درك مطالب فصل بعدي کتاب آماده شویم. هم می

هاي مختلف  ویژگی گذاريتأثیر ي هوشود و نح هاي مالی بیان می یابی دارایی ارزش

که که درك مفهوم ارزش فعلی  گیرد. از آنجا ها مورد بحث قرار می ها بر قیمت آن دارایی

هاي مالی ضرورت دارد، در پیوست انتهاي فصل، به شرح  گذاري دارایی در مبحث ارزش

  پردازیم. آن می

  

  هاي مالی هاي دارایی ویژگی
  

        

  مالی عبارت است از: هاي ویژگی دارایی

پذیري، جریان نقدي، زمان تا  پایه، برگشت واحد و ارزش پذیري نقش پولی، تقسیم

پذیري بازده، پیچیدگی و  بینی ، نقدشوندگی، پیشواحد پولیپذیري،  سررسید، تبدیل

 ١موقعیت مالیاتی.

  

  نقش پولی

هاي مالی  دارایی طور که در فصل پنجم  جلد اول این کتاب بیان کردیم، از برخی همان

ها  مبادالت استفاده کرد. به این دارایی ي همعامالت و ابزار تسوی ي هتوان به عنوان واسط می

اشکال  ي ه. در بسیاري کشورها، پول شامل اسکناس و مسکوك و کلیگوییم می پول

ها پول نیست؛  ها چک صادر کرد. هر چند سایر دارایی توان از محل آن هایی است که می سپرده

به پول بسیار  شباهت تبدیل به پول است،  ولی چون با صرف هزینه، ریسک و کمی تأخیر قابل

                                                           
  ها از منبع زیر برگرفته شده است: برخی از این ویژگی. ١

James Tobin, "Properties of Assets," undated manuscript, Yale University, New 
Haven. 
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هاي  پول شامل حساب . در بسیاري کشورها، شبهنامیم می ١پول شبهرا ها  . این داراییدارد

نقش پولی  شود. نیز میدولت  ي نظیر اوراق خزانه ،دولتبهادار منتشره توسط  انداز و اوراق سپ

  ٢ گذاران است. هاي مالی از دید سرمایه هاي بسیار مطلوب دارایی یکی از ویژگی

  

  ارزش واحد پایه و پذیريتقسیم
  

گردد که قابلیت تسویه و مبادله  هر دارایی مالی برمی ءترین جزپذیري به کوچک تقسیم

پذیرتر است. هر  تر باشد، دارایی مالی تقسیم با پول را دارد. هرچه این جزء کوچک

پذیر است،  تقسیمتا حد یک ریال دارایی مالی مثل سپرده عموماً به شکل نامحدودي 

، از درجات مختلفی از ها آن ي پایه هاي مالی، بسته به ارزش واحد اما برخی دارایی

دارایی  هریا دالري ریالی  ي محاسبهمبناي . این واحد پایه ندپذیري برخوردار تقسیم

که برابر است با ارزش آن دارایی در سررسید. مثالً در غرب، بسیاري از اوراق  است

هزار  25دالري دارد؛ اوراق تجاري داراي ارزش اسمی  1ر000 قرضه ارزش اسمی

هزار دالري  100ها، داراي ارزش اسمی و انواع مشخصی از گواهی سپردهدالري است 

خزانه  اسناد؛ تر است. [در ایران اوراق مشارکت معموالً یک میلیون ریالی استو بیش

ها در  اي که بانک هاي سپرده و گواهی (اخزا) دولتی هم یک میلیون ریالی است،

میلیون ریالی داشته است]. هرچند  10 هاي یک تا اند، ارزش هاي اخیر منتشر کرده سال

  .شمارند آن را مطلوب نمیگیرندگان  گذاران مطلوب است، وام پذیري نزد سرمایه تقسیم
  

  پذیريبرگشت
  

گذاري در هر دارایی مالی و سپس خروج از مالکیت آن  سرمایه ي هپذیري به هزین برگشت

 ي هپذیري را هزین برگشتکه روست  از اینو تبدیل مجدد آن به وجه نقد اشاره دارد. 

  نامند. نیز می ٢دور کامل ي گذاري، یا  هزینه ، خروج از سرمایه١چرخش

                                                           
1. near money 

  گیرند. مورد بحث قرار می 20در فصل ) commercial paper(و اسناد تجاري  16خزانه در فصل بهادار اوراق . ٢
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پذیري باالیی دارد، چون اغلب کارمزدي  برگشت ،بانکی ي همانند سپرد ،هر دارایی مالی

ها،  شود. در مورد سایر دارایی اخذ نمی ،بابت واریز به آن حساب یا برداشت از آن

ها ناچیز است.  هزینه  ناپذیر باشد، ولی معموالً آن هاي مبادالتی ممکن است اجتناب هزینه

یافته یا از طریق  هاي مالی که در بازارهاي سازمان دارایی ي هترین کارمزد معامل مربوط

 .نام دارد ٤خرید و فروش کشود، دامن ) مبادله می15(مورد بحث فصل  ٣ها بازارگردان

بر و  به آن اضافه شود و اگر تحویل دارایی زماننیز ممکن است کارمزدهاي دیگري 

شود. دامنک دریافتی  ي فرصت هم به حساب آورده میهزینه باشد، این هزینه مستلزم

میزان ریسکی تفاوت متناسب با و این  هاي مختلف متفاوت است، داراییها از  بازارگردان

  پذیرد. می بازارگردانیت که بازارگردان بابت اس

شود، به دو  ازآن بحث می 15تر در فصل این ریسک بازارگردانی که با جزییات بیش

عامل عمده مربوط است. اولین آن تغییرپذیري قیمت است که از طریق معیارهاي 

باشد، احتمال تر شود. هرچه تغییرپذیري بیش گیري می اندازه  پراکندگی قیمت طی زمان

تر این که بازارگردان در حد فاصل خرید تا فروش دارایی مالی متحمل ضرر شود، بیش

هاي مالی با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ مثالً،  خواهد بود. تغییرپذیري قیمت دارایی

هاي بسیار باثباتی دارد (دالیل این امر در پایان فصل توضیح داده  اوراق خزانه قیمت

  .تغییرات بسیار بیشتري داردمدت  که قیمت سهام پرریسک در کوتاه درحالیاست)،  شده

بازارگردان عموماً  ي هدامنک خرید و فروش مورد مطالب ي هکنند دومین عامل تعیین

هاي  است که با آن سفارش تناوبیشود؛ منظور از غلظت بازار  نامیده می ٥غلظت بازار

، بازاري که تعداد بنابراین(فراوانی مبادالت). رسد  خرید و فروش به دست بازارگردان می

اندك باشد، بازار رقیقی است. روشن است هرچه فراوانی   مبادالت معمول یا مداوم آن

                                                                                                                                      
1. turnaround cost 
2. round-trip cost 
3. market makers 
4. spread 
5. thickness 
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بهادار به صورت موجودي نزد  ي هتر باشد، مدت زمانی که ورق ها بزرگ جریان سفارش

تغییرات نامطلوب قیمت آن تر است، و از این رو، احتمال  ماند، کوتاه بازارگردان باقی می

  یابد. نگهداري کاهش می ي هطی دور

ایاالت متحد  ي هسه ماه ي هغلظت در بازارهاي مختلف متفاوت است. اوراق خزان

هاي  سهام شرکت ي هترین) بازار در دنیا است. برعکس، مبادل ترین (پرمعامله غلیظ

شود. مثالً بازار  اوم معامله میکوچک بازاري رقیق دارد. [این نوع اوراق دربازارهاي غیرمد

هاي کوچک به صورت  که درآن سهام شرکت بازارهاستگونه  فرابورس از این ي هپای

شود]. از آنجا که ثبات قیمت و غلظت  هاي خاص بازار معامله می غیرمداوم و در ساعت

ست. تر از سایر بازارهاست، دامنک مورد مطالبه آن نیز حداقل ابازار اوراق خزانه بیش

اندك هر دور کامل معامله، ویژگی مطلوب دارایی مالی است. در  ي  هشک، هزین بی

بازارهاي  ي هآید. این امر مزیت بالقو نتیجه، غلظت بازار نیز ویژگی مطلوبی به حساب می

حاصل از مقیاس). عالوه بر  ي هکند (صرف بزرگ را نسبت به بازارهاي کوچک بیان می

  تمایل به استانداردکردن ابزارهاي مالی، مزیت مضاعفی دارند. این، بازارهاي بزرگ با 

  

  جریان نقدي
  

هاي  آورد، به توزیع جریان گذار از نگهداري دارایی مالی به دست می بازدهی که سرمایه

پردازد و شامل سود سهام تقسیمی و  بستگی دارد که دارایی به دارندگان می ینقدی

بازده ابزارهاي بدهی،  ي هشود. البته در محاسب هاي کوپن اوراق قرضه می پرداخت

در نظر  سهام، قیمت فروش مورد انتظار نیز  هبازد ي هبازپرداخت اصل مبلغ وام و در محاسب

و  سود سهامهاي غیرنقدي مانند  ه مورد انتظار، پرداختبازد ي هشود. در محاسب گرفته می

  بهادار را نیز باید در نظر گرفت. سایر اوراقتوزیع و نیز تر  بیشهاي خرید سهام  تقدم حق

مورد   هبازدتمایز بین  اغماض نباشد، که در آن تورم قابل[مانند ایران] در شرایطی 

 هنیز مهم است. بازده مورد انتظاري که در باال شرح داده شد، بازد انتظار اسمی و واقعی
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گیرد، ولی قدرت  مورد انتظار اسمی است: یعنی، پول دریافتی مورد انتظار را در نظر می

برابر است با بازده خالص گیرد. بازده مورد انتظار واقعی  خرید این وجوه را درنظر نمی

رت خرید دارایی مالی ناشی از تورم مورد انتظار، مورد انتظار اسمی که زیان کاهش قد

دالري  1ر000گذاري  مورد انتظار اسمی سرمایه  ه. مثالً، اگر بازدباشددر آن لحاظ شده 

را دارد که دالر  1ر060گذار انتظار دریافت  سال، سرمایهپایان % باشد، در 6یک ساله، 

ست. حال اگر نرخ تورم این گذاري ا اصل سرمایه دالر 1ر000بهره و دالر  60شامل 

 04/1= (1ر23/019 تنهادالر  1ر060% در نظر بگیریم، قدرت خرید 4دوره را معادل 

خواهد بود. بنابراین، بازده بر مبناي قدرت خرید یا بازده واقعی تنها دالر  ) 1ر060 ÷

 انتظار واقعی را با کسرکردن نرخ تورم مورد هتوان بازد خواهد بود. می درصد 923/1

مورد انتظار اسمی تخمین زد؛ در مثال فوق، این نرخ حدوداً  همورد انتظار از نرخ بازد

  %).6-%4% است (2

  

  زمان تا سررسید
  

اي است که از زمان خرید ابزار مالی تا زمان آخرین پرداخت آن امتداد دارد و  کل طول دوره

شده را  ازاي ابزار مالی خریداري کامل مابه ي هاوراق در انتهاي این دوره انتظار تسوی ي هدارند

انداز که  هاي پس هاي دیداري و بسیاري از حساب اي نظیر حساب دارد. ابزارهاي مالی

نامیده  ١ابزارهاي دیداريرا داشته باشد، ها  آن تواند در هر زمان تقاضاي وصول بستانکار می

رود و  هاي مالی مانند اوراق قرضه ویژگی مهمی به شمار می شوند. سررسید براي دارایی می

معروف وجود  ي . در بریتانیا، نوعی قرضهکند میآن از یک روز تا چند دهه تفاوت  ي هدامن

کند و اصل هرگز  دارد که پرداخت مبلغ مشخصی را ساالنه به طور نامحدود تعهد می

شود. بسیاري از  خوانده می٣کنسول  یا٢دایمی ي هشود. این اوراق قرضه، قرض نمیبازپرداخت 

                                                           
1. demand instruments 
2. perpetual 
3. consul 
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  اوراق د و به همین دلیل شکلی ازنسررسید ندار ،١مالکانهابزارهاي بویژه  ،سایر ابزارهاي مالی

  بارز این اوراق است.  ي هآیند. سهام نمون دایمی به حساب میبهادار 

که حتی ابزارهاي مالی داراي سررسید ممکن است تا قبل از  ي مهم این است نکته

 تواند ورشکستگی یا تجدید اعتبار ساقط شوند. دلیل این امر می ي هسررسید از درج

دهد  بهادار باشد که به ناشر اختیار می در اوراق ٢استرداد  ي مادهساختار ناشر یا وجود 

بازپرداخت مبلغی جریمه، با شار، قبل از موعد بدهی و پس از گذشت چند سال از انت

گذار امتیاز درخواست  اوراق منتشره را بازخرید کند. گاهی ممکن است سرمایه

شود.  نامیده می ٣اختیار فروشبازپرداخت زودتر از موعد را داشته باشد. این ویژگی 

د تمدی گذار، قابل بهادار سررسیدهایی دارند که به اختیار ناشر یا سرمایه برخی اوراق

دهد  گذار اجازه می منتشر کرده است که به سرمایه٤است. مثالً، دولت فرانسه نوعی ابزار

 ي هنماید. اوراق قرضتبدیل ساله  پس از پایان سال سوم، آن را به بدهی جدید شش

هاي مرتبط با سررسید در  جنبه ي همشابهی توسط دولت بریتانیا منتشر شده است. کلی

  وند.ش هاي بعدي بررسی می فصل
  

  پذیري تبدیل
  

تبدیل به  ها قابلیت  طور که در بحث قبلی عنوان شد، ویژگی مهم برخی دارایی همان

ها رخ  از دارایی اي هاست. در برخی از موارد، تبدیل درون یک گروه یا طبقه سایر دارایی

شود؛ در سایر موارد،  دیگر می ي هاي تبدیل به قرض مثل زمانی که قرضه ،دهد می

 ي ضهقرگیرد، مثالً  صورت میهاي مالی  داراییتبدیل میان طبقات مختلف 

تواند این قرضه را به  آن می ي ه شرکتی، نوع خاصی از قرضه است که دارند٥تبدیل قابل

                                                           
1. equity 
2. call provision 
3. put option 
4. obligation renouvelable du Trésor 
5. convertible bonds 
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گیرد) نیز ممکن  مورد بحث قرار می 21سهام تبدیل کند. سهام ممتاز (که در فصل 

ها و شرایط تبدیل  بندي، هزینه تبدیل به سهام عادي باشد. معموالً زمان قابلاست 

  شود. در زمان انتشار آن درج می پذیر تبدیل  وضوح در متن قرارداد اوراق به
  

  واحد پولی
  

و  تر اي منسجم فزایندهشتاب  باهاي گذشته دریافتیم که سیستم مالی جهانی  بحثاز 

شناور و تسعیر ارزهاي مهم و اصلی جهان هاي  نرخجا که از آنشود.  میتر  یکپارچه

شود،  بهادار با آن پرداخت می هاي نقدي اوراق واحد پولی که جریان ند،پذیر اغلب نوسان

شود،  یک واحد پولی منتشر می رحسب. اغلب ابزارهاي مالی بیابد اهمیت میدوچندان 

گذاران از میان  کشورهاي اروپایی؛ و سرمایه يمتحد، ین ژاپن یا یورو مثل دالر ایاالت

  کنند. گذاري خود را انتخاب می سرمایهمعیار هاي مختلف ارز  ارز

گذاران به کاهش ریسک نرخ ارز،  برخی از ناشران در پاسخ به تمایل سرمایه

خود  ي هبهر ٢هاي اروپایی اند: مثالً، برخی اوراق قرضه منتشر کرده١بهادار دو ارزي اوراق

در گذشته کنند. در این موارد،  به یک ارز و اصل مبلغ را با ارز دیگر بازپرداخت می را

. عالوه بر آن، برخی از شد میشناخته ارزي مناسب دالر ایاالت متحد و ین ژاپن جفت 

دهد بهره  گذار حق می شود که به سرمایه منتشر می ٣اوراق قرضه به همراه اختیار ارزي

  از دو ارزي که ذکر شده، دریافت کند. یا اصل قرضه را به یکی

  

  نقدشوندگی 
  

براي آن  پسندي همههنوز هم تعریف نقدشوندگی مفهومی مهم و پرکاربرد است که 

تعریفی توان گفت  میتعریفی ارائه کرده که  ٤پروفسور جیمز توبین .ارایه نشده است

                                                           
1. dual-currency securities 
2. Eurobonds 
3. currency option 
4. James Tobin, "Properties of Assets." op.cit. 
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. در این تعریف، هزینه و زمان جستجوي استمناسب براي نقدشوندگی و نقدناشوندگی 

  .استمبناي نقدشوندگی آن دارایی  ،براي فروش هر داراییمشتري 

هایی از  شهرداري شهرهاي کوچک نمونه ي ههاي کوچک و اوراق قرضسهام شرکت

هاي مالی کامالً نقدناشونده است. بازار چنین اوراقی بسیار رقیق است و فروشنده  دارایی

ها و  ها بپردازد. بازارگردان شمار این دارایی وي خریداران مناسب انگشتباید به جستج

شوند، ولی  تر شناسایی می چندان مناسب دیگري هستند که سریع بازان خریداران نه سفته

باید با اعطاي  می ،هاي نقدناشونده ها در دارایی گذاري آن منظور جلب سرمایه به

  .کنیمرید ترغیب ها را به خ توجه، آن هاي قابل تخفیف

شود. مثالً،  با ترتیبات قراردادي تعیین میدیگر هاي مالی  نقدشوندگی بسیاري از دارایی

ها طبق قرارداد مجبور به پرداخت  اند، چرا که بانک هاي معمولی کامالً نقدشونده سپرده

از طرف دیگر، آن دسته از قراردادهاي مالی که بیانگر ادعا نسبت  .ها هستند مبلغ آن

تنها ها این صندوقچرا که  به وجوه صندوق بازنشستگی است، کامالً نقدناشونده است،

  .کنند وجوهی پرداخت می ،در صورت بازنشستگی

نقدشوندگی نه تنها به نوع دارایی مالی، بلکه به حجم مورد نظر براي خرید یا فروش 

که مقادیر بزرگ  اندك ممکن است کامالً نقدشونده باشد، درحالی  بستگی دارد. مقادیر

شود. توجه داشته باشید که نقدشوندگی ارتباط  میشوندگی مواجه نانقد با مشکل 

بازار دارایی همواره اثر افزایشی بر  ترقّبهادار دارد.  بازار اوراق تیا رقّ تبا غلظنزدیکی 

صادق است. نیز عامله دارد؛ این امر درمورد دارایی مالی نقدشونده دور کامل م ي ههزین

گیري بازار  بازار خود تبدیل به مانعی براي شکل ترقّاي مشخص،  البته، بعد از مرحله

  شوندگی دارایی مالی خواهد داشت.نانقد شود و اثر مستقیم بر  می
  

  پذیري بازده  بینی پیش
  

 و به همین دلیل هاي مالی است هاي اساسی دارایی ویژگیپذیري بازده یکی از  بینی پیش 

گذاران از ریسک  که سرمایه رود. با توجه به این شمار می بهها  آن مهمی در تعیین ارزشعامل 
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 هناپذیري بازد بینی قطعیت یا پیش توان معادل عدم بودن هر دارایی را می اند، پرمخاطره گریزان

توان  هاي آتی را چگونه می ناپذیري بازده بینی خواهیم دید که پیش 13آن دانست. در فصل 

که براي سنجش  معیاريهاي گذشته دارد. اما هر  اي با تغییرپذیري بازده سنجید و چه رابطه

هاي  دارایی ي همهتالطم که  اي بدیهی است و آن این حاوي نکته ١بریم، کار می بهتالطم 

  دالیل متعدد دارد.  هااین تفاوتو  ه نیستمشاب مالی

ان که پیش از این در این فصل بیان کردیم، ارزش دارایی مالی به جری نخست، چنان

مورد استفاده در تنزیل این جریان نقدي بستگی دارد.  ي نقدي مورد انتظار و نرخ بهره

. گردد برمیآتی و جریان نقدي آتی  ي هقطعیت نرخ بهر عدمتالطم به بنابراین، 

قطعیت آن،  ین شده باشد، یگانه منشأ عدمعیآتی در قرارداد ت يکه جریان نقد درصورتی

صورت  توانایی بدهکار در ایفاي تعهدات خویش است. جریان نقدي ممکن است به

عایدات مربوط به درآمد شرکت باشد، مثل  ي هماند ادعاي مالکانه نسبت به باقی

بهادار  ام یک شرکت. جریان نقدي حاصل از اوراقسهسود هاي مربوط به  پرداخت

شود. بدهی  خطر محسوب می طور کامل بی معموالً تنها جریان نقدي است که به  دولتی

  ها با انواع مختلفی از خطرات همراه است.  و سهام شرکت

بهادار دارد. اما این تأثیر، در مورد   قیمت اوراق رتغییرات نرخ بهره اثر معکوس ب

هایی که سررسیدشان کوتاه  هاي مالی با سررسید طوالنی، در قیاس با دارایی دارایی

تر است. این نکته را در همین فصل نشان خواهیم داد. بنابراین از این  است، بسیار بیش

ها بعد از  ترین دارایی مدت دولتی مثل اوراق خزانه، ایمن بهادار کوتاه لحاظ نیز اوراق

سهام آن قطعیت جریان نقدي به تأثیر نرخ بهره شدت م پول نقد است. در مورد سها

سهام  ي هقیمت هم امعکوس ب ي رابطهبهره بستگی دارد. هرچند تغییرات نرخ 

وابسته   موقعیت مالی هر بنگاهبه دارد، تغییرات جریان نقدي مورد انتظار ها  شرکت

                                                           
توان با  که در درون آن می اي دامنههاي مورد انتظار یا  عبارت است از انحراف معیار بازدهتالطم . معیارهاي تخمینی ١

  احتمال مشخص، انتظار بروز پیامدها را داشت. 
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توان انتظار  میشود،  تر می گذاري گسترده گاه که افق سرمایه طور کلی، آن . بهاست

  هاي آینده افزایش یابد.  قطعیت در مورد بازده و قیمت داشت که عدم

طور که  پذیري بازده اسمی است و همان بینی چه تاکنون گفتیم مربوط به پیشنآ

تر گفته شد، بازده واقعی معیار اصلی مقایسه است. بازده واقعی بازدهی است  پیش

خرید در اثر تورم اصالح شده باشد. البته  که با توجه به افزایش یا کاهش قدرت

اطمینان و ریسک واقعی و  عدم ي هکنند اگر تورم ناچیز یا صفر باشد، عوامل تعیین

ناپذیربودن تورم (که اغلب با  بینی شوند. اما در صورت پیش اسمی با هم یکی می

 هبازدبینی بازده واقعی بسیار دشوارتر از  هاي باالي تورم همراه است) پیش نرخ

  اسمی خواهد بود. 

  

  پیچیدگی دارایی 
  

معنی که ترکیبی از دو یا چند  بدیناند؛  پیچیده یا مرکبهاي مالی  برخی دارایی

اجزایشان ها را به  ها باید آن اند. براي یافتن ارزش واقعی این دارایی دارایی ساده

یمت دارایی ق ،مجموع قیمت اجزا بگذاریم.  هریک جداگانه قیمتبر و کنیم تجزیه 

است،  ١بازخرید قابل ي هاوراق قرض، مرکباي از دارایی  کند. نمونهرا معین میمرکب 

اي که ناشر آن مختار است بدهی خود را پیش از سررسید  یعنی اوراق قرضه

همزمان با واقع  خرند، در اي را می گذاران چنین قرضه وقتی سرمایه بازپرداخت کند.

دهد قرضه را پیش از  که به وي امکان میکنند  میاختیاري به ناشر آن واگذار  خرید،

 ي هشده بازخرید نماید. بنابراین، قیمت درست یا واقعی قرض سررسید، به قیمت تعیین

بازخرید مشابه منهاي ارزش حق  غیرقابل ي هبازخرید معادل است با قیمت قرض قابل

  رضه. ناشر در بازخرید پیش از موعد این ق

                                                           
1. callable bond 
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هاي نقدي و اختیارهایی دانست که به  اي از جریان توان مجموعه را می مرکبدارایی 

اند از:  عبارتمرکب هاي  هاي دیگر از دارایی ناشر یا دارنده و یا هر دو تعلق دارند. نمونه

بر اختیار دارنده  تواند بنا ها می اي که پرداختی آن ، اوراق قرضهپذیر تبدیل ي هاوراق قرض

توان با قیمتی ثابت آن را بار دیگر  اي که می ارزهاي مختلف باشد، و نیز اوراق قرضه به

  نامند.  می١واگذاري قابل ي هقرضاوراق اخیر را  ؛به ناشر فروخت

تبدیل  هاي قابل در برخی موارد، میزان پیچیدگی دارایی مرکب زیاد است. بسیاري قرضه

از اوراق قرضه، به ناشر خود این حق را  و برخیهست بازخرید نیز  در عین حال قابل

چنین،  تر کند یا آن را زودتر از موعد بازبخرد. هم دهد که یا زمان سررسید را طوالنی می

تبدیل به سهام ژاپنی است  اند که قابل هایی منتشر کرده هاي ژاپنی قرضه برخی شرکت

کوپن و اصل  ي هوند، و بهرش ها به ارز دیگري مثل دالر فروخته می (البته به ین)، اما آن

  شود.  ها نیز به ارز خارجی پرداخت می آن

  

  موقعیت مالیاتی 
  

بندي بر  ویژگی مهم هر دارایی وضعیت مالیاتی آن است. مقررات دولت در مورد مالیات

است. نرخ مالیات از سالی متنوع هاي مالی بسیار  درآمد حاصل از مالکیت یا فروش دارایی

مالیاتی  هاي کند. حتی نرخ نیز از کشوري به کشور دیگرتفاوت میبه سال دیگر و 

هاي مختلف در کشوري واحد (مثل مالیات ایالتی و محلی در ایاالت متحد) با هم  ایالت

کند  هاي مالی مختلف نیز تفاوت می تفاوت دارند. افزون بر این، نرخ مالیات براي دارایی

ي دارایی، ماهیت مالک و نظایر آن دارد. براي زمان نگاهدار و بستگی به نوع ناشر، مدت

تر  اند (براي توضیح بیش هاي بازنشستگی از مالیات معاف مثال، در ایاالت متحد، صندوق

طور کلی از  ها به شهرداري ي ههاي کوپن اوراق قرض مراجعه کنید) و پرداخت 9به فصل 

  ). 17مالیات دولت فدرال معاف هستند (فصل 

                                                           
1. putable bond 
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  بدانید:  مطلب ي هپیش از اداماید نکات مهمی که ب

بر ارزش آن اثر اي متفاوت  گونه ها به ین ویژگیهاي بسیاري دارد و هریک از ا دارایی مالی ویژگی .1

 . و این تأثیرگذاري اهمیت بسیار دارد گذارند می

 اند، مثل زمان سررسید آن یا جریان نقدي تعهدشده در آن.  ها ذاتی دارایی مالی برخی از این ویژگی .2

 مبادالتی دارایی. ي هاند، مثل هزین ها خصوصیات بازار دارایی سایر ویژگی .3

 اند، مثل موقعیت مالیاتی دارایی. ها بازتاب تصمیمات دولت برخی دیگر از ویژگی .4

و ترکیبی از  دهد،  گذار یا هر دو می ت که اختیارهایی به ناشر یا سرمایهدارایی مرکب دارایی اس .5

  تر است.  هاي ساده دارایی
  

  هاي مالی  گذاري دارایی اصول قیمت
  

        

درست هر دارایی برابر است با ارزش قیمت این است که قیمت واقعی یا  اصل بنیادین مالی

آن دارایی دریافت  عمرهاي نقدي که مالک دارایی انتظار دارد در طول  جریان ي فعلی همه

  گونه بیان کرد:  توان بدین را می مالیطور کلی قیمت هر دارایی  کند. به

P=
CF1

(1+r)
+

CF2

(1+r)2
+

CF3

(1+r)3
...+

CFN

(1+r)N
 

  که در آن 

P= قیمت دارایی مالی  

tCF=  جریان نقدي در سالt (t=1,…,N) 

N= سررسید دارایی مالی  

R= نرخ تنزیل مناسب  
  

  نرخ تنزیل مناسب 
  

بیان  دارایی توقع دارند.گذاران از  سرمایه عمومکه بازار یا  بازدهی است (r)نرخ تنزیل مناسب 

  ساده (اما تقریبی) نرخ تنزیل مناسب چنین است: 

r RR IP DP MP LP EP      
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  که در آن

RR= است.  اندادن به دیگر نکردن و وام واقعی که پاداش مصرف ي هنرخ بهر  

IP= گیرندگان  به وام دهندگان وامکاهش قدرت خرید پول  ي هکنند صرف تورم که جبران

  است.

DP=  در مورد وام و قرضه یا ریسک از نکول صرف ریسک نکول که پاداش قبول ریسک

  هاست.  مبلغ در مورد سایر داراییاصل دادن  دست

MP= زمانی طوالنی است.  ي هدور برايوام پرداخت  ي هصرف سررسید که جبران کنند  

LP=  دارایی است که ممکن است آن نوع گذاري در  سرمایه پاداشصرف نقدینگی که

  شود. نبازار تبدیل به نقد  ي هارزش منصفانبا آسانی و  به

EP= است که پول رایج  ییادارآن نوع گذاري در  صرف ریسک نرخ ارز که پاداش سرمایه

   .باشد گذار نمی آن، پول رایج کشور سرمایه

معکوس دارد: اگر نرخ تنزیل افزایش یابد،  ي همسلماً، قیمت دارایی با نرخ تنزیل آن رابط

  یابد و برعکس.  ها کاهش می قیمت
  

  مثال

وانیم از ت گاه می دهیم. آن دارایی را توضیح می یکگذاري  قیمت ي مسالهحاال با مثالی ساده 

  هایی که در این فصل آمده، استفاده کنیم.  این دارایی مالی فرضی براي توضیح برخی ویژگی

پردازد، و  دالر بهره می 50اي سررسید چهارساله دارد و در پایان هر سال  فرض کنید قرضه

که جا  چهارساله بازپرداخت خواهد شد. از آن ي هدالر نیز بعد از اتمام دور 1ر000اصل مبلغ 

% است. این 5اي آن  نرخ کوپن دوره ،پردازد می دالر 50دالر اصل،  1ر000براي  قرضهاین 

  نامند. بنابراین با استفاده از مفاهیم یادشده در باال خواهیم داشت:  می 1نرخ کوپننرخ را عموماً 

1.050CF50,CF50,CF,50CF,4Nدالر N321  

                                                           
1. coupon rate  
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، ٪2نکول قرضه برابر ، صرف ریسک %3%، صرف تورم 5/2ضمناً، فرض کنید نرخ واقعی 

جا که جریان نقدي به دالر امریکا  % است. از آن1نقدینگی و صرف  ٪5/0صرف سررسید 

  بنابراین، ارز خارجی صفر است.  ي هنرخ مبادل ، صرفاست

%0EP%1,LP %0/5MP%2,DP%3,IP%2/5,RR   

   ׃شود محاسبه میقرار  نرخ تنزیل ما بدین ،بنابراین

2/5r%3%2%0/5%1%0%9%درصد یا 9   
  

   :شود چنین می قرضهکار بریم، قیمت این  بهرا اگر فرمول قیمت 

 870/41
(1/09)

1.050

(1/09)

50

(1/09)

50

(1/09)

50
4321
P  

  

  هاي دارایی قیمت و ویژگی
  

هاي دارایی مالی بر قیمت  توانیم از این دارایی مالی فرضی براي توضیح تأثیر برخی از ویژگی می
روشن کنیم که وقتی نرخ تنزیل دارایی مالی یا ارزش دارایی استفاده کنیم. اول باید این نکته را 

، قیمت در جهت عکس تغییر نرخ تنزیل تر بگوییم دقیقکند.  قیمت آن نیز تغییر می ،کند تغییر می
مالی فرضی ما را  ییایم که قیمت دارا تصویر کرده 10- 1کند. این اصل را در جدول  تغییر می

  دهد.  هاي مختلف تنزیل نشان می براي نرخ
  هاي مختلف تنزیل چهارساله براي نرخ ي قیمت قرضه  10- 1 جدول 

= 50و  CF2= 50و  CF3= 50و  CF4= 1ر050جریان نقدي:                     
CF1  

  قیمت  (%) نرخ تنزیل متناسب
  1ر30/036  4
  1ر000      5
6  35/965  
7  26/932  
8  64/900  
9  41/870  
10  51/841  
11  85/813  
12  39/787  
13  04/762  

 دالر
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14  77/737  
  

گذارد. فرض کنید کارگزار  پذیري چگونه بر ارزش دارایی اثر می برگشت ال این است که ؤس

. در این صورت قیمت قرضه کندمطالبه  دالر کارمزد 35ید یا فروش قرضه براي خر

  شود: چهارساله چنین می
  

P=-35+
50

(1/09)1
+

50

(1/09)2
+

50

(1/09)3
+

35-050ر1

(1/09)4
 دالر  810/62=

 

زیرا پرداخت آن به هنگام  ،شود ل نمییتنز يدالر 35اولیه  کارمزدکه  داشته باشیدتوجه 

  گیرد. خرید دارایی صورت می

کند. از آنجا که  دالر بر هر معامله وضع می 20فرض کنید دولت مالیات انتقالی معادل  حال

ارزش فعلی  کاهد، پذیري آن می گذاري از میزان برگشت برگشت سرمایه ي افزایش هزینه

  :آید به این صورت درمی قرضههاي نقدي حاصل از تملک این  جریان ي همه

P=-35-20+
50

(1/09)1
+

50

(1/09)2
+

50

(1/09)3
+

20-35-050ر1

(1/09)4
 دالر  776/45=

  

هایی بر  دهد که چرا هرگاه دولت محدودیت می توضیحاست و  مهم اي تغییر قیمت نکته

دت (و به به شبازار برد،  این معامالت را باال می ي نهد یا هزینه معامالت بازار مالی می

  د.ده سرعت) واکنش نشان می

گذارد، فرض کنید درست  نکول چگونه بر قیمت دارایی اثر می ریسکبراي آن که ببینیم 

کند که  گذاران را قانع می افتد و سرمایه ها می اي بر زبان که قرضه را بخرید، شایعه پیش از آن

کمتري دارد. بنابراین صرف خطر نکول  ریسکقبالً خریده بودند، آنچه  این قرضه نسبت به

رسد. اگر  % می8% به 9یابد و بدین ترتیب نرخ تنزیل متناسب از  % کاهش می1% به 2از 

دهد که قیمت از  نشان می 10- 1هاي انتقال را نادیده بگیریم، جدول  و هزینه کارمزد

  .یابدمی افزایشدالر  64/900به  41/870
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در مورد نقدشوندگی فرض کنید بالفاصله بعد از خرید این قرضه عوامل بازار سبب 

خرد با افزایش  گذاري که این دارایی را می شوند نقدشوندگی آن کاهش یابد. سرمایه می

فرض کنید صرف  کند. خود را براي پذیرش این احتمال آماده میصرف نقدشوندگی 

% به 9د. در این صورت نرخ تنزیل متناسب از % افزایش یاب3% به 1نقدشوندگی از 

نشان  10- 1جدول  ،انتقال ي یابد. با نادیده گرفتن کارمزد و هزینه % افزایش می11

دالر  41/870دالر خواهد بود. سقوط قیمت از قیمت اصلی  85/813دهد که قیمت  می

  دهد. دالر اهمیت نقدشوندگی را نشان می 85/813به 

تبدیل به تعداد  ما قابل ي کنیم قرضه پردازیم و فرض می پیچیدگی میحال به مفهوم 

تر از  مشخصی از سهام عادي شرکت ناشر باشد. در این صورت قیمت این قرضه بیش

تبدیل این  دالر خواهد بود و این فزونی معادل ارزشی است که بازار براي حق 41/870

رسیم  کنید ما به این نتیجه میشود. براي مثال فرض  قرضه به سهام عادي قایل می

شود. این  دالر می 1ر41/000که قیمت دارایی فرضی ما با امتیاز تبدیل آن برابر با 

  گذاري شده است. دالر ارزش 130بدان معنی است که حق تبدیل در بازار 

هاي مختلفی وجود دارد که در  روش هاگذاري حق تعدیل و سایر اختیار براي ارزش

هاي مالی  . از آنجا که بسیاري از داراییها را بررسی خواهم کرد آن هاي آتی فصل

توجهی به ارزیابی درست این اختیار ممکن است منجر ، بیاند شده ١داراي اختیار تبعی

  گذاري نادرست دارایی مالی شود.  به قیمت

آلمان شرکتی در پردازیم. فرض کنید این قرضه توسط  اکنون به نرخ تبدیل ارزها می

گذار  هاي آن به یورو باشد. جریان نقدي که سرمایه پرداخت ي شر شده و کلیهمنت

دالر در برابر یورو در  ي زیرا نرخ مبادله ،کند نامعین است امریکایی به دالر دریافت می

% تعیین 3طول چهارسال نوسان خواهد کرد. فرض کنید بازار صرف ریسک تسعیر را 

% باال خواهد رفت و 12% به 9این بدان معنی است که نرخ تنزیل متناسب از  ؛کند می

                                                           
1. embedded options 
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تأثیر  ي بحث درباره ي در ادامه. )10- 1خواهد رسید (جدول دالر  39/787قیمت به 

ریسک نرخ ارز، فرض کنید بالفاصله بعد از خرید این قرضه، بازار انتظار دارد نرخ 

ییر کند. بازار با افزایش صرف ریسک تسعیر دالر به یورو بیش از گذشته تغ ي مبادله

خود سبب باالرفتن نرخ تنزیل  ي دهد و این به نوبه خود را با این تغییر تطبیق می

  شود. متناسب و کاهش قیمت می

توضیح تأثیر مالیات آسان است. فرض کنید این قرضه از وضع مالیاتی مناسبی 

حاصل از آن از مالیات  يا سرمایه  عایديبرخوردار است به نحوي که بهره و هر نوع 

هایی معادل این قرضه  معاف خواهد بود. فرض کنید نرخ مالیات نهایی براي قرضه

% است. این بدان معنی است که نرخ 9ها  متناظر آن قرضه% است و نرخ تنزیل 33/33

  آید: ، که بدین صورت به دست میشود می% 6تنزیل بعد از مالیات تقریباً 
  

  نرخ تنزیل پیش از مالیات) × 1- ت نهایی (نرخ مالیا

6) =%33/33% -1 (9% 
  

چنان تعدیل باید  میفرضی ما از مالیات معاف است، نرخ تنزیل متناسب  ي قرضه از آنجاکه

این مقدار  ؛خواهد بود% 6رود  که به کار می ینرخ تنزیللذا این ویژگی را جبران کند.  کهشود  

قرضه قیمت  ،10- 1جدول  . طبق%33/33% و نرخ مالیات نهایی 9معادل است با نرخ تنزیل 

  .شددالر خواهد  35/965 در چنین نرخی

فرض  ،هاي مالیاتی بر قیمت دارایی مالی اهمیت تأثیر ویژگیي  دربارهتر  براي توضیح بیش

رسد که در آینده نرخ مالیات  تیجه می، بازار به این نقرضهکنید بالفاصله بعد از خرید این 

معاف از مالیات را از طریق کاهش نرخ  ي قرضهنهایی باال خواهد رفت. این احتمال، ارزش 

تنزیل براساس افزایش احتمالی نرخ مالیات نهایی، باال خواهد برد. اگر بازار احتمال دهد که 

  اهد دارد.نرخ مالیات نهایی کاهش خواهد یافت، عکس این جریان روي خو
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  مطلب بدانید: ي نکات مهمی که باید پیش از ادامه

هاي نقدي مورد انتظار آن که با نرخ مناسب  قیمت دارایی برابر است با ارزش فعلی جریان .1

 تنزیل شده باشد.

 هاي آن دارایی بستگی دارد. هاي نقدي هر دارایی به ویژگی نرخ تنزیل مناسب براي جریان .2

هایی که دارایی براي خریدار ایجاد  توان از مجموع صرف ریسک مینرخ تنزیل مناسب را  .3

 کند، تخمین زد. می

 تغییر قیمت دارایی در جهت عکس تغییر نرخ تنزیل است. .4

  .آن ي دهنده اجزاي تشکیل  مجموع قیمتبرابر است با  مرکبقیمت دارایی  .5

  

  هاي مالی  قیمت دارایی تالطم
  

این است که قیمت دارایی مالی در  بنیاديکنیم، اصل  مشاهده می 10- 1چنان که در جدول 

 ١ظرن موردیا ثمر را بازده نرخ  این کند. ما تغییر میدرخواستی   جهت عکس تغییرات نرخ بازده

شود که قیمت دارایی مالی برابر با ارزش فعلی  نامیم. این اصل از این نکته استنتاج می می

ارزش فعلی  ،گذار سرمایه ظرن موردهاي نقدي آن است. افزایش (یا کاهش) بازده  جریان

  دهد. جریان نقدي و بنابراین قیمت دارایی مالی را کاهش (یا افزایش) می

هاي مالی  دارایی ي براي همه ظرن موردحساسیت قیمت دارایی مالی در برابر تغییرات بازده 

یک درصد ممکن است باعث  ي ازهاند به نظر افزایش بازده مورد ،یکسان نیست. براي مثال

% کاهش قیمت دارایی دیگر شود. در این بخش 3% کاهش قیمت یک دارایی و تنها 20

هاي دارایی مالی و سطح نرخ بهره چگونه بر واکنش قیمت دارایی  خواهیم دید که ویژگی

که شود معرفی می اي سنجه چنین همگذارد.  اثر می ظرن موردمالی در برابر تغییر بازده 

  ازه بگیرد.اند ظر ن موردتواند حساسیت تقریبی قیمت دارایی مالی را در برابر تغییرات بازده  می

                                                           
1. required yield 

معطوف به  yieldتر معطوف به گذشته و  بیش returnي  (ثمر) در زبان انگلیسی چندان روشن نیست. واژه yield(بازده) و  returnتفاوت دو اصطالح 

اي یعنی  عایدات سرمایه yieldگردد، در حالی که  ) برمیcapital gainاي ( غالباً به بازده کل یعنی بهره، سود و عایدات سرمایه returnآینده است؛ 

به  که توجه خواننده را ما در عین اینشود.  تر براي اوراق قرضه مصرف می بیش yieldعالوه، اصطالح  گیرد. به ر نظر نمیتفاوت قیمت در طول زمان را د

ي  شوند. بنابراین، در ادامه هاي انگلیسی نیز این دو در موارد بسیاري مترادف به کار گرفته می کنیم، معتقدیم که در متن هاي این دو اصطالح جلب می تفاوت

  م.ـ  کنیم استفاده می» بازده«ین کتاب همواره از معادل ا
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هاي این بخش در مورد اوراق بهاداري است که جریان  باید توجه داشته باشید که تحلیل

ها مالی نظیر  اییها مشخص است. تحلیل حساسیت قیمت سایر دار نقدي و سررسید آن

سهام ممتاز یا سهام عادي (که دایمی هستند و جریان نقدي نامشخصی دارند) به 

  شود. واگذار می يبعد هاي فصل

اشاره خواهیم کرد. براي سنجش تغییرات بازده  ظرن ما در بحث خود به تغییرات بازده مورد

 ١بازار صدم درصدکنندگان در  تر آن است که آن را برحسب چیزي که مشارکت آسان

اندازه بگیریم نه برحسب درصد تغییرات.  نامند  میي پایه  یا نقطه(معادل یک صدم درصد) 

ي تغییر  نقطه 100درصد است. پس،  01/0یا  0001/0ي پایه برابر  صدم درصد یا نقطه یک

یر در ي پایه تغی نقطه 100به معناي  ٪10به  9/0برابر یک درصد تغییر است. تغییر بازده از 

ي پایه تغییر است؛ و بازدهی که  نقطه 50درصد بازده برابر  5/7به  7بازده است. تغییري از 

  ي پایه تغییر است. نقطه 235کند، نشانگر  تغییر می ٪35/8به  ٪6از 

  

  تأثیر سررسید 
  

 ،گذارد. در واقعسررسید دارایی بر حساسیت قیمت آن نسبت به تغییرات بازده تأثیر می

اي مثبت با سررسید این  بهادار نسبت به تغییرات نرخ تنزیل رابطه  حساسیت قیمت اوراق

 ،ها یکی است آن نظر اوراق دارد. دو قرضه را در نظر بگیرید که نرخ کوپن و بازده مورد

اي که  حساسیت قیمت قرضه ،تغییر کندنظر  رسید متفاوت دارند. اگر نرخ مورداما سر

مدت است. جدول  اي است که سررسیدش کوتاه تر از قرضه ارد بیشتر د سررسید طوالنی

بینیم  دهد. در این جدول می میان سررسید و تغییرات قیمت را نشان می ي رابطه 10- 2

کند  دالر پرداخت می 1ر000دالر و در زمان سررسید  50اي که ساالنه  که قیمت قرضه

که  10- 3تلف چگونه است. جدول هاي تنزیل مخ %) براي سررسیدها و نرخ5(نرخ کوپن 

دهد که قیمت اوراق با سررسیدهاي مختلف  نشان میبنا شده،  10-2ي جدول  بر پایه

                                                           
1. basis point 
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چه حساسیتی نسبت به تغییرات نرخ بهره دارد. دراین جدول تغییرات مقداري و درصدي 

در سررسیدهاي مختلف مقایسه  و قیمت اوراق نسبت به تغییرات بهره در سطوح مختلف

چهارساله از  ي % باال رود، قیمت قرضه10% به 9است. براي مثال اگر نرخ تنزیل از شده 

% 32/3دالري که معادل  90/28یعنی کاهش مبلغ  ،یابد کاهش می 51/841به  41/870

ساله  20 ي شود قیمت قرضه است. در مقابل، افزایشی مشابه در نرخ تنزیل سبب می

یعنی دالر کاهش یابد،  32/574به  86/634ی از تري داشته باشد، یعن کاهش بسیار بیش

  %. 54/9کاهش درصدي دالر و  54/60کاهش مبلغی 

  

  تأثیر نرخ کوپن 

و گذارد. اگر دو قرضه با سررسید  اثر میها  آن نیز بر حساسیت قیمتبهادار  اوراق  نرخ کوپن

حساسیت قیمت در برابر  ،تر باشد یکسان داشته باشیم، هرچه نرخ تنزیل کم نظربازده مورد 

  تر خواهد بود. بیشنظر تغییر بازده مورد 
  

  

  پردازد براي دالر می 1ر000دالر و در زمان سررسید  50اي که ساالنه  قیمت قرضه  10- 2 جدول

  هاي مختلف تنزیل و سررسیدهاي متفاوت نرخ 

  زمان تا سررسید (سال)

  20  15  10  4  نرخ تنزیل (درصد)
4  30/1036  11/1081  18/1111  90/1135  

5  00/1000  00/1000  00/1000  00/1000  
6  35/965  40/926  88/902  30/885  

7  26/932  53/859  84/817  12/788  
8  64/900  70/798  22/743  46/705  

9  41/870  29/743  57/677  86/634  
10  51/841  77/692  70/619  32/574  
11  85/813  65/646  55/568  20/522  

12  39/787  48/604  24/523  14/477  
13  04/762  90/565  01/483  02/438  

14  77/737  55/530  20/447  92/403  
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صدم درصد افزایش یابد براي  100کاهش قیمت در صورتی که نرخ تنزیل به میزان   10- 3 جدول 

  پردازد  دالر می 1ر000دالر و در سررسید  50که ساالنه  اي قرضه
  

  سررسیدهاي مختلفهاي مختلف تنزیل و  نرخ
  (دالر) قیمتمطلق تغییر 

  (سال) زمان تا سررسید
از نرخ تنزیل تغییر 
  ﴾درصد﴿

4  10  15  20  

5 - 4  30/36 -  11/81 -  18/111 -  91/135 -  
6 - 5  65/34 -  60/73 -  20/97 -  70/114 -  
7 - 6  09/33 -  87/66 -  04/85 -  18/97 -  
8 - 7  62/31 -  83/60 -  62/74 -  66/82 -  
9 - 8  23/30 -  41/55 -  65/65 -  60/70 -  
10 - 9  90/28 -  52/50 -  87/57 -  54/60 -  
11 - 10  66/27 -  12/46 -  15/51 -  12/52 -  
12 - 11  40/26 -  17/42 -  13/45 -  06/45 -  
13 - 12  35/25 -  58/38 -  23/40 -  12/39 -  
14 - 13  27/24 -  35/35 -  81/35 -  12/34 -  

  قیمتدرصدي تغییر 
  (سال) زمان تا سررسید

تغییر نرخ تنزیل از 
  ﴾درصد﴿

4  10  15  20  

5 - 4  50/3 -  50/7 -  01/10 -  96/11 -  
6 - 5  47/3 -  36/7 -  71/9 -  47/11 -  
7 - 6  43/3 -  22/7 -  42/9 -  98/10 -  
8 - 7  39/3 -  08/7 -  12/9 -  49/10 -  
9 - 8  36/3 -  94/6 -  83/8 -  01/10 -  
10 - 9  32/3 -  80/6 -  54/8 -  54/9 -  
11 - 10  29/3 -  66/6 -  25/8 -  08/9 -  
12 - 11  25/3 -  52/6 -  97/7 -  63/8 -  
13 - 12  22/3 -  38/6 -  69/7 -  20/8 -  
14 - 13  18/3 -  25/6 -  41/7 -  79/7 -  
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دیگري را با نرخ کوپن  ي % و قرضه5اي را با نرخ کوپن  شدن مطلب قرضه براي روشن

دالر  1ر000هم  ها ساله دارند و اصل مبلغ آن 15% در نظر بگیرید که هر دو سررسید 10

پنج درصدي  ي قیمت قرضه ،% باشد9براي هر دو قرضه نظر است. اگر بازده مورد 

نظر دالر خواهد بود. اگر بازده مورد  1ر61/080ده درصدي  ي دالر و قیمت قرضه 57/677

 ي % برسد، قیمت قرضه10% به 9(یک درصد) باال رود و از ي پایه  نقطه 100به میزان 

ده درصدي  ي قیمت قرضهکه  حال آن  دالر کاهش خواهد یافت، 70/619پنج درصدي به 

دالر یا  87/57پنج درصدي به میزان  ي دالر خواهد رسید. بنابراین قیمت قرضه 1ر000به 

ده درصدي به  ي در حالی که قیمت قرضه ،یابد ) کاهش می87/57÷ 57/677% (دالر 5/8

مطلق یابد. اگرچه تغییر  ) کاهش می61/80÷ 1ر61/080% (5/7دالر یا  61/80میزان 

تر است، درصد تغییر قیمت این  اي با نرخ کوپن باالتر بیش ه دالر در مورد قرضهقیمت ب

  تر است. قرضه کم

کنیم که نرخ کوپن ندارند. این  بهادار را بررسی می هاي بعد نوع خاصی از اوراق در فصل

 ،خرد کوپن را می ي بدون قرضهگذاري که  نامند. سرمایه می ١کوپن ي بدون قرضه  اوراق را

کند. در عوض این قرضه را به قیمتی زیر اصل  اي (متناوبی) دریافت نمی دوره ي هیچ بهره

دارد. تفاوت اصل  کند و اصل مبلغ را در زمان سررسید دریافت می مبلغ آن خریداري می

گذار در  اي است که سرمایه بهره ي کوپن نماینده ي بدون همبلغ و قیمت خرید این قرض

 1ر000کوپن را با اصل مبلغ  بدون ي قرضه ،آورد. براي مثال ت میدس به مدت عمر قرضه

% باشد، قیمت این قرضه 9نظر سال در نظر بگیرید؛ اگر بازده مورد  15و سررسید  دالر

دالر،  54/274دالر و قیمت  1ر000. تفاوت میان اصل مبلغ ٢خواهد بوددالر  54/274

  .شودیگذار است که در سررسید دریافت م عایدي سرمایه

                                                           
1. zero copoun bond 

  % تنزیل شده است.9دالر در طول پانزده سال بعد است که با نرخ   1ر000قیمت معادل ارزش فعلی .  ٢



هاي مالی  گذاري دارایی قیمت  

 

 

39

 

داري است که با همان بازده  کوپن ي تر از قرضه کوپن بیش ي بدون حساسیت قیمتی قرضه

کوپن با  بدون ي بار دیگر قرضه ،رسد. براي مثال و سررسید به فروش مینظر مورد 

قیمت این  ،% باال برود10% به 9از نظر ساله را در نظر بگیرید، اگر بازده مورد  15سررسید 

% خواهد بود (دالر 8/12دالر کاهش خواهد یافت و درصد کاهش آن  39/239قرضه به 

هایی با سررسید  تر از تغییر قیمت براي قرضه ). این درصد تغییر بیش15/35÷ 54/274

  باشد.  مشابه و کوپن پنج و ده درصد می
 

  یا ثمره دتأثیر سطح نرخ باز
  

دهند. توجه  براي قیمت دارایی نشان میرا ویژگی جالب دیگري  10- 3و  10- 2ي ها ل جدو

تر نرخ  در سطوح پایینقیمت مطلق و درصدي تغییر  ،براي اوراقی با سررسید یکسانکه کنید 

ساله را در نظر بگیرید در زمانی که نرخ تنزیل  15اي  قرضه ،. براي مثالتر است تنزیل بیش

کاهش  88/902دالر به  1ر000قیمت از  ،رسد می% 6% به 5یل از % است. وقتی نرخ تنز5

، افزایش نرخ درصدي است. در مقابل 72/9و  يدالر 20/97که به معناي کاهش  یابدمی

 81/35قیمت همان قرضه را به میزان ، %14% به 13از  ي پایه نقطه 100تنزیل به میزان 

  دهد. % کاهش می41/7یزان ) و برحسب درصد به م20/447به  01/483دالر (از 

تأثیر تغییرات نرخ بهره بر قیمت  ،تر باشد کم نظرنتیجه این که هرچه میزان بازده مورد 

  تر خواهد بود.  دارایی مالی بیش

  

 1حساسیت قیمت در برابر تغییرات نرخ بهره: دیرشگیري  اندازه

سه عامل بر حساسیت قیمت در برابر تغییرات نرخ بهره اثر  با توجه به آنچه گفته شد،

حساسیت قیمت سبد کنترل گذارند: سررسید، نرخ کوپن و سطح نرخ بهره. اهل بازار براي  می

  هستند که این سه عامل را در خود داشته باشد.  به دنبال معیارياوراق بهادار، 

                                                           
1. duration 
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را آن تغییر قیمت  ت که صرفادارایی آن اس براي تخمین حساسیت قیمتیک روش مفید 

  کنیم: براي این کار از فرمول زیر استفاده می .برحسب تغییر کوچکی در بازده محاسبه کنیم
  

  
  

کند؛  قیمت را تعیین می باشد،فزاینده است که وقتی نرخ آن   یآن بازده تر بیشمنظور از بازده 

  کند. ، قیمت را تعیین میباشد کاهندهآن بازدهی است که وقتی نرخ آن  تر کممنظور از بازده 

ساله،  15دالر و سررسید  1ر000% و اصل مبلغ 5اي با نرخ کوپن  براي مثال قیمت قرضه

% 5/9% به 9صدم درصد افزایش یابد، یعنی از  50به میزان  دالر است. اگر بازده 57/677

% 5/8% به 9صدم درصد از  50دالر خواهد شد. اگر بازده به میزان  73/647برسد، قیمت 

  دالر خواهد شد. در این صورت این مقادیر را داریم: 35/709کاهش یابد، قیمت 

  دالر 57/677قیمت اولیه = 

  دالر 73/647= %  5/9 به بازدهقیمت در صورت افزایش 

  دالر 35/709= %  5/8به  بازدهقیمت در صورت کاهش 

  095/0یا %  5/9تر =  بیش بازده

  085/0یا %  5/8تر =  کم بازده

  اگر این مقادیر را در فرمول باال بگذاریم خواهیم داشت:

9/09100
0/085)(0/095677/57

647/73709/35




  

  

اي با نرخ  دیرش قرضه 10- 4. جدول 1نامند حساسیت را اغلب دیرش قرضه می ي سنجهاین 

  دهد.% را در سررسیدهاي مختلف نشان می 9 ي اولیه ي و نرخ بهره % 5کوپن 

                                                           
به عنوان معیاري براي  1938در  )Frederick R. Macaulay( بار فردریک آر. مکالی ن. اصطالح دیرش را نخستی1

 زیر ارائه شده است:  ي . برخی مسائل نظري در مقالهکردمیانگین وزنی زمان تا سررسید قرضه ارائه 
  

Movements of Interst Rates, Bond Yields, and Stock Prices in the United States Since 1865, 
New York: National Burea of Economic Research, 1938.  

 قیمت در صورت افزایش نرخ بازده –قیمت در صورت کاهش نرخ بازده    
 

 تر)بازده کم –تر (بازده بیش× قیمت اولیه 
 ×100 
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دهد، با این  دار با سررسیدهاي مختلف نشان می کوپن ي دیرش را براي سه قرضه 10- 5جدول 

نسبی  ي اندازه  بینیم ها متفاوت است. چنان که در این جدول می آن ي هاي اولیه فرض که بازده

هایی که نرخ  ) در مورد قرضه1( :هایی که پیش از این یاد کردیم همخوانی دارد دیرش با ویژگی

) براي 2تر است؛ ( دیرش بیش ،تر باشد کوپن و بازده یکسان دارند، هرقدر سررسید طوالنی

) 3تر است؛ ( دیرش بیش ،تر باشد هایی با سررسید و بازده یکسان، هرقدر نرخ کوپن کم قرضه

تر است. بنابراین، دیرش تحت تأثیر سه عامل  تر باشد، دیرش بیش هرقدر بازده اولیه کم

  بازده است.  ي سررسید، نرخ کوپن و سطح اولیه
  

  % 9 نظر موردبازده  دالر و  1ر000% و اصل مبلغ  5اي با نرخ کوپن مقادیر دیرش قرضه 10- 4جدول 

  زمان تا سررسید(سال)

  4  10  15  20  

  86/634  57/677  29/743  41/870  %9قیمت در 
  44/603  73/647  45/717  80/855  %5/9قیمت در 

  78/668  35/709  35/770  35/885  %5/8قیمت در 
  29/10  09/9  12/7  40/3  دیرش

 

100
085)0(0/095%9

9/5%%8/5







/
  

  

  به صورت زیر است: حساسیت قیمت دیرش و  ي رابطه
  - دیرش× (تغییر بازده به شکل صدم درصد) × 100درصد تغییر تقریبی در قیمت دارایی مالی =  

  

% 9ساله از  15% و سررسید 5اي با نرخ کوپن  قرضه نظر موردبراي مثال فرض کنید بازده 

  خواهد بود: 09/9 قرضه). در این صورت دیرش این 01/0(یعنی  افزایش یابد% 10به 
  

  درصد تغییر تقریبی قیمت =-  09/9 × )01/0(×100=  - 09/9%
                                                                                                                                      

که مکالی عرضه کرد با حساسیت قیمت قرضه رابطه دارد. متأسفانه برخی از اهل بازار دیرش را  اي سنجهتوان نشان داد  می 
گیرند نه معیاري براي حساسیت قیمت. فرمولی که در باال ارائه شد، مدت را به صورت  معیاري براي متوسط عمر قرضه می

  .است آن در مورد هر نوع دارایی مالی و نه فقط قرضه کاربردمزیت این فرمول . کند تقریبی تعیین می

 

       قیمت در                قیمت در   

در      قیمت   

 

 دیرش
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به  قیمت، افزایش یابد% 10% به 9از  نظر صورتی که بازده موردهمان طور که گفته شد، در 

دیرش، برآورد مناسبی براي تقریب درصد تغییر قیمت . بنابراین یابد% کاهش می5/8 میزان

براي مثال اگر تر خواهد بود.  تر نرخ بازده دقیق است. این تقریب در مورد تغییرات کوچک

 %9و از  یابدافزایش  )002/0صدم درصد ( 20ي پایه فقط  نقطه 100نظر به جاي بازده مورد 

رسد.  دالر می 41/665و به یابد  میدالر کاهش  16/12قیمت واقعی برسد،  % 20/9به 

که  ) درصد خواهد بود، درحالی- 16/12÷ 57/677( - 79/1بنابراین درصد تغییر قیمت واقعی 

دهد که  ي این دو عدد نشان می درصد است. مقایسه - 82/1براساس دیرش این تغییر 

  دیرش تقریب مناسبی از درصد تغییر قیمت است.
 

  نظر موردها برحسب سررسید، نرخ کوپن و سطح بازده  رضهدیرش براي انواع ق  10- 5 جدول 
  زمان تا سررسید(سال)

  20  15  10  4  نظربازده مورد   کوپن
50  5%  55/3  73/7  39/10  48/12  
50  9%  40/3  12/7  09/9  29/10  
50  12%  29/3  67/6  16/8  79/8  
100  5%  36/3  93/6  15/9  95/10  
100  9%  21/3  30/6  91/7  97/8  
100  12%  10/3  85/5  05/7  69/7  
0  5%  81/3  53/9  30/14  08/19  
0  9%  67/3  18/9  77/13  38/18  
0  12%  57/3  93/8  40/13  88/17  

  

: درصد تغییرتقریبی در قیمت به ازاي کردتعریف توان دیرش را این گونه  طور کلی می هب

مشاهده طور که  همان. جاري نظر تغییر یک درصدي نرخ بهره حول میزان بازده مورد

 بر نظر تقریبی تغییر قیمت براي تغییرات کوچک در بازده مورد ي دیرش در محاسبه شود می

کند. هرچه تغییر بازده  صدم درصد در دو جهت کاهش و افزایش خوب عمل می 50اساس 

  تر خواهد بود. آید ضعیف دست می ه از دیرش بهتقریبی ک ،تر باشد بزرگ نظرمورد 
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به بحث بررسی کردیم، باید تذکر دهیم که این  قرضه اوراق را براياگرچه در اینجا دیرش 

نیز صادق است. براي مثال، دارایی مالی زیر را در  ي مالیها ازه براي سایر داراییاند همین

  هاي نقدي آن بدین قرار است: نظر بگیرید که جریان
  

  جریان نقدي(دالر)  سال

1  30   

2  75  

3  120  

4  140  

5  200  

6  250  

7  300  

دالر خواهد بود. دیرش  31/794 ارزش فعلی یا قیمت آن% باشد، 7اگر نرخ تنزیل متناسب 

  است. 59/4دهد  این دارایی مالی چنان که مقادیر زیر نشان می

  دالر 31/794 :قیمت اولیه 

  دالر 36/776%  :   5/7و رسیدن به   ي پایه نقطه 50به میزان  نظرقیمت در صورت افزایش بازده مورد 

  دالر 82/812% :   5/6و رسیدن به ي پایه  نقطه 50به میزان   نظرقیمت در صورت کاهش بازده مورد 

  075/0    یا     %75 :         تر بازده بیش

   065/0    یا%    5/6 تر:          ـمبازده ک
 

  ،بنابراین
  

594100
0650075031794

3677682812
/

)//(/

//




دیرش =  
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 خالصه  

پولی، ي دارایی مالی را نام بردیم: نقشها ترین ویژگی در این فصل برخی از مهم

پذیري،  زمان تا سررسید، تبدیل ،جریان نقديپذیري،  برگشت، ارزش واحد پایهپذیري،  تقسیم

  پیچیدگی و موقعیت مالیاتی. پذیري بازده، بینی واحد پولی، نقدشوندگی، ریسک یا پیش

  

 

  مطلب بدانید: ي که باید پیش از ادامهنکات مهمی 

 ، حساسیت قیمت متفاوت دارند.نظر تغییرات نرخ تنزیل یا بازده موردها در برابر  دارایی .1

نرخ کوپن و  ،گذارند عبارتند از سررسید عواملی که بر حساسیت قیمت دارایی اثر می .2
 .ظرن موردبازده  ي سطح اولیه

حساسیت قیمت در   ،بودن سایر عوامل با ثابت ،باشدتر  هرقدر سررسید دارایی طوالنی .3

 .شود میتر  برابر تغییرات نرخ تنزیل بیش

بودن سایر عوامل، حساسیت قیمت در برابر  تر باشد، با ثابت هرچه نرخ کوپن دارایی بیش .4
 تر است. تغییرات نرخ تنزیل کم

در برابر تغییرات  ها دارایی ي عمدهتر باشد، حساسیت قیمت  هرچه نرخ تنزیل اولیه کم .5
 تر خواهد بود. آن بیش

براي سنجش حساسیت قیمت است که سررسید، کوپن، و سطح بازده اي  سنجهدیرش  .6

تقریبی از تغییر قیمت در برابر تغییرات کوچک بازده سنجه این  ؛را دربر داردنظر مورد 
  دهد. به دست می

  

کنند،  گذاران تعیین می مختلف سرمایهها که جذابیت و ارزش دارایی را براي انواع  این ویژگی

تفصیل بررسی خواهند شد. عالوه بر این، نشان دادیم که چگونه  هاي بعد به در فصل

کنند. برخی از  هاي مختلف از لحاظ نظري و عملی، در تعیین قیمت دارایی عمل می ویژگی

صل مهم مالی قیمت دارایی را بیان کردیم. توضیحات ما براساس این ا ي هاي محاسبه راه

هاي نقدي مورد انتظار و نیز این که نرخ  ست از ارزش فعلی جریانا بود که قیمت عبارت

دارایی است. بسیاري از ریسک مختلف  هاي متناسب با ابعاد صرف ریسکتنزیل حاوي 

اي  که رابطه نظرا سررسید از طریق نرخ بازده مورد تنکول یا زمان  ریسکها، از جمله  ویژگی
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پذیري و موقعیت  ها، مثل برگشت گذارند. سایر ویژگی ر قیمت اثر میب ا قیمت داردمعکوس ب

  از طریق جریان نقدي مورد انتظار دارایی بر قیمت آن اثر بگذارند. توانندمیمالیاتی، 

معاصر دارد، بر آن شدیم تا در اولین فصل  لیاز آنجا که مفهوم پیچیدگی اهمیت بسیار در ما

 ايویژگیها  هاي مالی را معرفی کنیم. بسیاري از دارایی یچیدگی در داراییمربوط به قیمت، پ

ا بر قیمت دارایی اثر هاین اختیار دهند. خرید یا فروش را میدارند که به ناشر یا خریدار اختیار 

  تر به مفهوم پیچیدگی خواهیم پرداخت. هاي بعدي با تفصیل و دقت بیش گذارند. در فصل می

سررسید و نرخ کند.  تغییر می ظرن موردجهت عکس تغییر نرخ تنزیل یا بازده  قیمت دارایی در

بودن  با ثابت .گذارند حساسیت قیمت آن اثر میهستند که بر  هاییویژگیکوپن اوراق قرضه 

تر باشد، حساسیت قیمت آن در برابر  سایر عوامل، هرچه سررسید دارایی مالی طوالنی

تر باشد، حساسیت قیمت در  هرچه نرخ کوپن کمو نیز . استتر  بیش نظر موردتغییرات بازده 

عامل  نظر تر خواهد بود. سطح نرخ بهره یا بازده مورد بیش نظر موردبرابر تغییرات بازده 

گذارد. هرچه سطح  دیگري است که بر حساسیت قیمت در برابر تغییرات نرخ بهره اثر می

  . شود میتر  تر باشد حساسیت قیمت بیش بازده پایین

در برابر تغییرات نرخ دارایی مالی است براي تخمین تقریبی حساسیت قیمت اي  سنجه دیرش

از درصد تغییر حساسیت قیمت دارایی مالی در برابر تغییر  برآورديطور کلی، دیرش  هب .بهره

  است. ظرن موردبازده  ي نرخ بهره حول سطح اولیهیک درصدي 

  

 واژگان 
  

): اصطالحی است در بازارهاي مالی براي یک basis pointصدم درصد ( یا ي پایه  نقطه

  .صدم درصد

خرید یا فروش ي  شده قیمت تمامدر  تفاوتی :)bid-ask spreadدامنک خرید و فروش (

  .استدر خرید و فروش  گردانانمعامله گران یا بازار ي عملکرد نتیجهدارایی که 
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خرید یا  ي معامله ي ): دستمزدي که واسطهbroker’s commission( کارمزد کارگزار

  کند. مطالبه میاوراق بهادار فروش 

که  دهد اجازه میبدهکار به این ماده ): call provisionاسترداد ( ي ماده ،شرط بازخرید

از زمان انتشار، وام (بدهی) را بعد زودتر از موعد، اغلب با در نظرگرفتن جریمه و چند سال 

  بازپرداخت کند.

 ي آن است که دارایی دهنده که نشانمرکب ): ویژگی دارایی complexity( یدگیپیچ

  تر است. دو یا چند دارایی ساده ی ازترکیب

دهد  بهادار که به مالک آن اجازه می ): شرطی در قرارداد اوراقconvertibility( پذیري تبدیل

  بهادار دیگري تبدیل کند. ي آن را به ورقه

قرضه به صورت ساالنه  دادرصدي از اصل مبلغ که طبق قرارد: coupon rate)( نرخ کوپن

تر  مدت ماهه یا کوتاه ششممکن است [کوپن  شود و نرخ کوپن ساالنه نام دارد. پرداخت می

  باشد].

گذاري  که دارایی برحسب آن قیمتکشوري خاص : واحد پولی اسمی (currency) واحد پولی

  .گیرد صورت میهمین واحد پولی با هایش نیز  شده و پرداخت

که به نظر  ):  بخشی از نرخ بازده موردdefault risk premiumصرف ریسک نکول (

  شود. ایفاي تعهدات ناشر در نظر گرفته می  عنوان جبران خطر ناشی از عدم

که ارزش جریان نقدي مورد انتظار دارایی  نظر):  بازده مورد discount rate( نرخ تنزیل

  شود.  براساس آن تعیین می

تر  هاي کوچک دهد دارایی به واحد ویژگی دارایی که امکان می :)divisibilityپذیري ( تقسیم

  تقسیم شود.

): معیاري براي درصد تغییر قیمت دارایی مالی به ازاي تغییري مشخص duration( دیرش

  .داراییدر سطح نرخ تنزیل آن 
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): بخشی از نرخ exchange rate premium( صرف ریسک نرخ ارز، صرف ریسک تسعیر

هاي  پول رایج کشور و ارزي که جریانبین نرخ مبادله ریسک تالطم که  نظر موردبازده 

  کند. گذار جبران می براي سرمایهرا شوند،  گذاري می نقدي دارایی برحسب آن نرخ

که تغییرات  نظر مورد): بخشی از نرخ بازده inflation premium( صرف ریسک تورم

گذاري  نرخها  آن هاي نقدي دارایی برحسب احتمالی قدرت خرید واحدهاي پولی را که جریان

  کند. گذار جبران می شود، براي سرمایه می

که دشواري  نظر ):  بخشی از نرخ بازده موردliquidity premium( صرف ریسک نقدینگی

  کند. گذار جبران می فروش دارایی در آینده را براي سرمایه ي و هزینه

این نهادها  کنند. این نقش را ایفا می» گران معامله«بعضی ): market makers(گردانان بازار

خرید و فروش  ي کنند، بدین ترتیب که آماده و یا این افراد معامالت دارایی را تسهیل می

  برند. دو قیمت سود میبین دارایی یا نگهداري آن هستند و از تفاوت 

تالطم قیمت که  ظرن مورد): بخشی از نرخ بازده maturity premium( صرف سررسید

  کند. گذار جبران می را براي سرمایه بلندمدتبدهی  اوراق

دهد مثل پول عمل کند، و  می):  ویژگی دارایی که به آن امکان moneynessنقش پولی (

  کردن ارزش است. ي ذخیره مبادله و وسیله ي این بدین معنی است که این دارایی وسیله

):  بازدهی که برحسب واحدهاي پولی اسمی محاسبه nominal returnبازده اسمی (

  .نهد بر آن اثر نمی و تغییرات قدرت خرید احتمالیشود  می

ها  آنبا انتشار شوند و  العمر که کنسول هم نامیده می وراق مادام):  اperpetual( اوراق دایمی

کند به طور دایم ساالنه مبلغی پرداخت کند و اصل مبلغ را در هیچ زمان  ناشر تعهد می

  کند. بازپرداخت نمی

گذاري،  ): ریسک تغییر ارزش دارایی در طول عمر سرمایهpredictability( پذیري بینی پیش

  وجود دارد. دارایی  آتیه در مورد بازدهی یا عدم قطعیتی ک
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گذاري  اي مشخص سرمایه با نرخ بهره ): آن مقدار پولی که اگرpresent valueارزش فعلی (

  آورد. به وجود می معینی هاي نقدي شود، جریان

دهد  گذار امکان می ): شرطی در ابزار بدهی یا وام که به سرمایهput option( اختیار فروش

  را پیش از موعد مطالبه کند.اصل مبلغ 

تواند دوباره آن  آن می ي اي که دارنده): اوراق قرضهputable bond( واگذاري ي قابل قرضه

  را با قیمتی ثابت به ناشر بفروشد.

که  نظر یا مورد انتظار مورد):  نرخ بازده ساالنه real rate of interest( واقعی ي نرخ بهره

   ماند. است که منتظر میزمانی مدت گذار در مقابل  پاداش سرمایه

گاه  شده و آن): بازدهی که براساس واحدهاي پولی اسمی محاسبه real return( بازده واقعی

  شود.  تعدیل می احتمالی بر اساس تغییرات قدرت خرید

کند  ی که تعیین میخرید یا فروش دارای ي ): ویژگی هزینهreversibility( پذیري برگشت

  کند.تبدیل آن را به نقد بعد دوباره تواند دارایی را بخرد و  دار با چه سرعتی می سرمایه

توسط این مالیات  ؛هاي دارایی ): تعلق مالیات به سود یا پرداختtax statusموقعیت مالیاتی(

  شود.تعیین و دریافت می دولت

  .بهادار اوراق ي شده مانده از عمر تعیین باقی):  زمان term to maturity( زمان تا سررسید

  .فراوانی معامالت دارایی مشخصبیان ): اصطالحی براي thickness( غلظت

 تعداد ): بازاري که در آن دارایی در وضع عادي و مداوم، در معرضthin market( بازار رقیق

  اندکی است.  معامالت

خرید و فروش  ي ): کل هزینهturnaround cost( چرخش یا دور کامل معامله ي هزینه

  گویند. هم می round-trip cost. به این هزینه مجدد دارایی

  بدهی.اوراق  ي ): درصد بازده ساالنهyield(یا ثمر بازده 

اي که تنها پرداخت نقدي آن، ارزش  ): قرضهzero-coupon bond( کوپن بدون ي قرضه

  گیرد. اسمی است که در سررسید صورت می



  

    

  پیوست                                             

  

  مروري بر ارزش فعلی
  

  هاي آموزش هدف

  

در این فصل توضیح دادیم که قیمت یا ارزش هر دارایی مالی برابر است با ارزش فعلی 

ارزش فعلی  که چگونه دهیم میتوضیح نقدي مورد انتظار آن. در این پیوست  هاي جریان

  شود. مبلغی پول که قرار است در آینده دریافت گردد تعیین می

گذاري شده در آینده چقدر  که مبلغ پولی که امروز سرمایه شود این است الی که مطرح میؤس

گذاري  آتی مبلغی که امروز سرمایه رشد خواهد کرد. فرمول مورد استفاده براي تعیین ارزش

  کند، چنین است: اي با نرخ معین دریافت می شده و ساالنه بهره
n +گذاري شده = ارزش آتی مبلغ سرمایه) ×1(نرخ بهره  

  گذاري این مبلغ است. هاي سرمایه تعداد سال nکه در آن 

اي  ي کنیم، و نرخ بهرهگذار دالر را امروز براي پنج سال سرمایه 60/142براي مثال اگر مبلغ 

% باشد، در این صورت ارزش آتی عبارت خواهد بود 7گیرد  گذاري تعلق می که به این سرمایه

  از:

  = ارزش آتی 60/142) + 07/1( 5=  200دالر 
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توانیم چگونگی عملکرد عکس این روند را نشان دهیم. یعنی ما با داشتن ارزش آتی  حال می

توان مبلغی را تعیین کرد که امروز باید  دهیم که چگونه می نشان می ،گذاري سرمایههر 

  نامند. گذاري شود تا بتواند آن ارزش آتی را تحقق بخشد. این مبلغ را ارزش فعلی می سرمایه

گذاري شود،  کردن فرمول ارزش آتی براي مبلغی که باید سرمایه توان با حل ارزش فعلی را می

  تعیین کرد:

  ارزش آتی
  شده گذاري مبلغ سرمایه  =

n+ 1(نرخ بهره(  

  توانیم فرمول باال را بازنویسی کنیم: گذاري شده ارزش فعلی است، بنابراین می مبلغ سرمایه

  ارزش آتی
  ارزش فعلی  =

n+ 1(نرخ بهره(  

گذار  دریافت خواهد شد و سرمایه پنج سال بعددالر  200براي مثال، فرض کنید مبلغ 

دست آورد. در این  کند به گذاري می % براي هر مبلغی که امروز سرمایه7تواند ساالنه  می

  صورت ارزش فعلی چنین خواهد بود:

5142دالر  
071

200
5

/
)/(
 ارزش فعلی  

  شود: دالر چنین می 200% باشد، ارزش فعلی 10 برابر %7اگر نرخ بهره به جاي 

18124دالر 
101

200
5

/
)/(
ارزش فعلی  

را بشناسیم. نخست، هرقدر نرخ بهره دریافتی ها  آن ارزش فعلی دو ویژگی دارد که باید

دهد: وقتی نرخ  این نکته را نشان می باال تر خواهد بود. مثال تر باشد، ارزش فعلی کم بیش

دالر  50/142اکنون  شود، یکه پنج سال بعد دریافت مدالر  200ارزش فعلی  ،% باشد7بهره 

خواهد بود. در دالر  18/124ارزش فعلی براي همان مدت  ،% باشد10اما اگر نرخ بهره  ؛است
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نامیم. ویژگی دوم این است که هرچه زمان  ارزش فعلی نرخ بهره را نرخ تنزیل می ي محاسبه

  تر خواهد بود. تر باشد، ارزش فعلی کم دریافت جریان نقدي طوالنی

اینجا ارزش فعلی یک جریان نقدي را که در آینده دریافت خواهد شد محاسبه کردیم. تا 

ارزش فعلی  ي در آینده دارند. براي محاسبه هاي مالی بیش از یک جریان نقدي اغلب دارایی

گاه  شود و آن هاي نقدي، ارزش فعلی هر جریان نقدي محاسبه می هر مجموعه از جریان

هاي نقدي در ستون  اي از جریان کنیم. در جدول زیر مجموعه می را با هم جمعها  آن حاصل

%) 4% و 10%، 7یل (دوم نشان داده شده. ارزش فعلی هر جریان نقدي براي هر سه نرخ تنز

  دالر که در جدول آمده برابر است با: 1ارزش فعلی  ؛نشان داده شده است

=
1	دالر

�1+ �نرخ	بهره
  دالر یکارزش فعلی  �

  

 ،دالر با نرخ تنزیل مشخص یکارزش فعلی در جریان نقدي براي هر سال ضرب  حاصل

کل ارزش فعلی براي جریان  دهد. سال را بدست میارزش فعلی جریان نقدي براي آن 

، شده طور که نشان داده هماننقدي، با هر نرخ تنزیل، در آخرین سطر جدول آمده است. 

  ر خواهد بود.ت هرچه نرخ تنزیل باالتر باشد، ارزش فعلی کم
  

  نقدي هاي ارزش فعلی جریان
جریان   

 نقدي
جریان نقدي   %7نرخ 

 تنزیل شده
جریان نقدي   %10نرخ 

  تنزیل شده
جریان نقدي  %4نرخ 

 عامل تنزیل عامل تنزیل عامل تنزیل  سال  تنزیل شده
1  30  9346/0  04/28  9091/0  27/27  9615/0  85/28  
2  75  8734/0  51/65  8264/0  98/61  9246/0  34/69  
3  120  8163/0  96/97  7513/0  16/90  8890/0  68/106  
4  140  7629/0  81/106  6830/0  62/95  8548/0  67/119  
5  200  7130/0  60/142  6209/0  18/124  8219/0  39/164  
6  250  6663/0  59/166  5645/0  12/141  7903/0  58/197  
7  300  6227/0  82/186  5132/0  95/153  7599/0  98/227  

  48/914    29/694    31/794    کل ارزش فعلی
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 ها پرسش
  

دولتی ایاالت متحد را خریداري کنید.  ي کند که اوراق قرضه کارگزار شما پیشنهاد می .1

  دهد: برایتان چنین توضیح می

ها  اي که هیچ چیز وضعش معلوم نیست و خیلی از بانک کن رفیق، توي این دوره گوش«

ها را  . اینبخري بلندمدتاند تصمیم درست این است که اوراق دولتی  ورشکست شده

  »(ریسکی) ندارند.دولت ایاالت متحد چاپ کرده، بنابراین هیچ خطري 

  دهید؟ این کارگزار میبه چه جوابی 

اید که تاکنون اسمش را هم  را به ارث برده ABCهزار سهم شرکت  30 به تازگی .2

اید یا  کنید تا ببینید سرانجام به مال و منالی رسیده تلفنی به کارگزار خود می .اید نشنیده

  گوید:  آید و می نه. او بعد از چند دقیقه پاي تلفن می

ها را در بازار مالی معامله  هیچ رد و نشانی از این سهام تو پیدا نکردم. حیف که این«

  منظور او از این حرف چیست؟» شد. ات خوب روبراه می کنند وگرنه زندگی نمی

کوپن به شما  ي دالر به صورت بهره 75اي دارید که ساالنه  فرض کنید اوراق قرضه .3

شود (زیرا بنگاه ناشر اعالم کرده که  استرداددهد و احتمال دارد در ظرف دو سال  می

خ . اگر نراستدالر  1ر050 استردادکند). قیمت  این اوراق را پیش از سرسید بازخرید می

  قیمت اوراق شما در بازار چه خواهد بود؟ ،% باشد9تنزیل متناسب با این دارایی 

 را بخرید که در طول ده سال اخیر سود شرکتیکند سهام  یه میصکارگزارتان به شما تو .4

هاي سال  تا سال کارگزار ي دالر پرداخته است و بنا به گفتهیک ساالنه  معادل یسهم

دالر  12کارگزار معتقد است سهام این بنگاه که اکنون  چنین سودي را خواهد پرداخت.

دالر ارزش خواهد داشت. شما دلیل کافی دارید که  25 بعد احتماالً پنج سال ،قیمت دارد

ي  % است، زیرا این نرخ همه22فکر کنید نرخ تنزیل سهام این بنگاه ساالنه 

کند. آیا قیمت فعلی این سهام  مربوط به این سهام را براي خریدار جبران می هاي ریسک

  ریب خوبی از ارزش مالی واقعی آن است؟قت
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 ،دپرداز اي نمی که هیچ بهرهاید خریداري کردهکوپن  بدون ي قرضهمدتی است که شما  .5

کرد.  پرداخت خواهداست، دالر  1ر000معادل  اما در پایان پنج سال اصل مبلغ را که

% است. اخبار امروز 7 شما ظرن دالر و نرخ بازده مورد 99/712 قرضهقیمت فعلی این 

% درصد خواهد بود، 5/5اي دارد: دولت اعالم کرده نرخ تورم  غافلگیرکننده ي صبح نکته

تر مردم فکر  روشن است که بیشبراي شما بینی کرده بودند. ( % که مردم پیش4نه 

تورم به بازار برسد، قیمت آن  ي این خبر جدید دربارهاگر ست). % ا3کردند نرخ بهره  می

  چه خواهد بود؟ قرضه

  صدم درصد بیان کنید.  ي پایه یا نقطه هاي زیر را براساس هرجفت از نرختفاوت  .6

  %5/6% و 5/5الف) 

  %9% و 7ب) 

  %8/7% و 4/6ج) 

  %9/11% و 1/9د) 

یک درصدي نرخ  آیا افزایشیکسان باشد،  قرضهالف) با این فرض که نرخ کوپن دو  .7

  دهد،  ساله تغییر می 4 ي قرضهقیمت  ي ازهاند ساله را به 20 ي قرضهقیمت  تنزیل،

نرخ  یک درصديآیا افزایش یکسان باشد،  قرضهب) با این فرض که سرسید دو 

% تغییر 10با کوپن  ي قرضه قیمت ي ازهاند % را به4با کوپن  ي قرضهقیمت  ،تنزیل

  دهد،  می

% 4ده ساله را وقتی نرخ تنزیل  ي قرضه قیمت ،نرخ تنزیلیک درصدي ج) آیا افزایش 

  دهد؟ % است، تغییر می12زمانی که نرخ تنزیل  ي ازهاند است به

% بود. در 14باالي  بهادار بلندمدت اوراقاز  بسیاري ي نرخ بهره 1980 ي در اوایل دهه .8

تر آمد. به نظر شما این تغییرات  همین اوراق بسیار پایین ي نرخ بهره 1990 ي اوایل دهه

  قیمت در برابر تغییرات نرخ بهره دارد؟تالطم بازار چه تأثیري بر  ي در نرخ بهره
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 پردازد، سررسیدش هفت ساالنه می ي % که بهره6با کوپن  ايقرضهالف) جریان نقدي  .9

  را محاسبه کنید. دالر است 1ر000سال است و اصل آن 

  را محاسبه کنید. قرضه% قیمت این 8با فرض نرخ تنزیل  ب)

  را محاسبه کنید. قرضه% قیمت این 5/8با فرض نرخ تنزیل   ج)

  را محاسبه کنید. قرضه% قیمت این 5/7د) با فرض نرخ تنزیل 

(ب) محاسبه کردید، بند همان است که در  قرضهبا این فرض که قیمت این  هـ)

  کنید.را محاسبه  قرضهاین  دیرش

 از دیرش% برسد، با این فرض که 7% به 8تغییر کند و از بهره یک درصد و) اگر 

  ، درصد تغییر قیمت چه مقدار خواهد بود؟استفاده کنید هـ)(بند شده در  محاسبه

  ر کند، درصد تغییر واقعی قیمت چه مقدار خواهد بود؟یتغی بهره یک درصدز) اگر 

  



  

  

  فصل یازدهم

  هاي بهره سطح و ساختار نرخ
  

  هاي آموزش هدف

  

  با خواندن این فصل خواهید آموخت:

 .رویکرد کالسیک فیشر در تشریح سطح نرخ بهره  

 گیرنده. شرکت وام ي وري سرمایه فیشر و بهره ي اندازکننده رجحان زمانی پس ي نقش نظریه  

 تابع عرضه و تقاضا بر سطح تعادل نرخ بهره. ثیر تغییراتأمفهوم تعادل و چگونگی ت  

 مشاهده از دو متغیر غیرقابل مشاهده    اسمی و قابل ي گوید نرخ بهره ساختار قانون فیشر که می  

  .واقعی و صرف تورم مورد انتظار ي تشکیل شده است؛ نرخ بهره    

 فیشر است. ي گیري که بسط نظریه وجوه قابل وام ي نظریه  

 هاي بهره. کینز در مورد تعیین نرخ ي جحان نقدینگی در نظریهمعناي ر  

 ثیرگذاري بر انتظارات   أسطح نرخ بهره از طریق ت برپول  ي افزایش عرضه چگونگی تأثیر  

  .ینقدینگی، درآمدي، و قیمت    

 هاي انتشار اوراق قرضه. ویژگی  

 بازده تا سررسید اوراق قرضه. ي چگونگی محاسبه  

 سازد؟ ي پایه را می چرا بازده اوراق خزانه نرخ بهره  

 .انواع مختلف اوراق قرضه  

  شود. باعث تفاوت بازده دو اوراق قرضه میکه عواملی  
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و  یمپرداز میتعیین نرخ بهره  ي به نظریه نخستدر این فصل با دو موضوع سروکار داریم. 

چگونگی ایفاي نقش گاه  آن .کنیم میاقتصاد متمرکز سطح عمومی نرخ بهره در بر را بحث 

  . کنیم را بررسی میگذاري اوراق قرضه  هاي بهره در قیمت نرخ

و ارتباط پردازیم  میهاي مختلف  وام ي هاي بهره بعد از آن به تشریح علل و اهمیت تنوع نرخ

بررسی هاي قرضه را  ها با شرایط اقتصادي و ویژگی آن ي هاي بهره با یکدیگر و نیز رابطه نرخ

  کنیم. می

  

 هاي بهره  نرخ ي نظریه
  

دهنده (یا بستانکار) براي استفاده از منابع وي  گیرنده (یا بدهکار) به وام نرخ بهره قیمتی است که وام

شود  که پرداخت میرا نامند و قیمتی کند. مقدار وام را اصل می زمانی معین پرداخت می ي طی دوره

ند. در این نک عموالً به شکل درصدي از اصل و براي واحدي از زمان (معموالً یک سال) بیان میم

که  ١اروینگ فیشر ي یم: نظریهکن میمطرح اصلی مربوط به تعیین نرخ بهره را  ي بخش، دو نظریه

  .٢ینزنقدینگی کرجحان  ي نیز معروف است، و نظریهدادنی  واموجوه  ي به نظریه

هاست  اي براي سایر نرخ مدت که پایه کوتاه ریسک نخست به شرح نرخ واقعی بدون

، نرخی است که اگر متوسط قیمت کاالها و خدمات طی ٣نرخ واقعیپردازیم. منظور از  می

 ٤ریسک از نرخ بدونمنظور  .در اقتصاد حاکم خواهد بود ،وام تغییري نکند سررسید ي دوره

 . کند نمی نکولوجه از ایفاي تعهدات خود  اي است که به هیچ گیرنده وامتسهیالت نرخ 

 ي مانده است. همه آن یک سال باقی٦تا سررسیدنرخ وامی است که  ٥مدت منظور از کوتاه

                                                           
1. Irving Fisher, The Theory of Interest Rates (New York: Macmillan,1930). 
2. Keynes 
3. real rate 
4. risk  free rate 
5. shorterm 
6. maturity 
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و  ١ریسک نکولو سررسید  نظیرهاي خاص هر وام  به ویژگیتوجه  با دیگر ي هاي بهره نرخ

  .شوند هاي نامبرده تعیین می نرخ ؛ براساسبه میزان تورمبا توجه یا 

  

 رویکرد کالسیک فیشر 
  

انداز  اروینگ فیشر سطح نرخ بهره در هر اقتصاد را با این پرسش که چرا مردم پس

گیرند،  کنند) و چرا دیگران وام می منابع خود را مصرف نمی ي کنند (یعنی چرا همه می

اي بررسی  شده در چارچوب اقتصاد بسیار سادهرا جا این نظریه  تحلیل کرد. در این

شود افرادي وجود دارند که از محل درآمدشان هم  . در چنین اقتصادي فرض میکنیم می

ي  نشده هایی وجود دارند که درآمدهاي مصرف کنند، شرکت انداز می مصرف و هم پس

در آن  کنند. بازاري وجود دارد که گذاري می گیرند و سرمایه را وام می دیگران

  ي دهند. نرخ بهره گیرندگان قرض می شان را به وامشده اندازکنندگان منابع مصرف پس

شود  چرا که فرض می ،بازپرداخت یا نکول ندارد براي ریسک عدم٢صرفینوع   ها هیچ وام

ثیر آن أانداز تورم و ت دهند. (چشم تعهدات خود را انجام می ي گیرنده همه هاي وام شرکت

  گیرد.) ي بهره بعداً مورد بحث قرار میها بر نرخ
 

 انداز عبارت است از انتخاب بین  پس. انداز و دریافت وام تصمیمات مربوط به پس

تر  جاري یا آتی کاالها و خدمات. افراد براي این که بتوانند در آینده بیش مصرف

عامل مهم در اخذ  کنند. انداز می مصرف کنند، بخشی از درآمد امروز خود را پس

فرد  ي که عبارت است از عالقه است 3نرخ نهایی رجحان زمانی انداز پسبه تصمیم 

تر آینده تاخت بزند. افراد  به این که بخشی از مصرف امروز را با مصرف بیش

نرخ رجحان   . بعضیتفاوت دارندبا هم اند  قائلکه براي زمان  یرجحانبرحسب 

 10اي که  د از مصرف امروز به امید مصرف آیندهشو ند که باعث میزمانیی دار

                                                           
1. default 
2. premium 
3. marginal rate of time preference 
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نظر کنند. در حالی که دیگران ممکن است زمانی از  صرفتر است  درصد بیش

درصد  20ها حداقل  آن ي مصرف امروز بگذرند که مطمئن باشند مصرف آینده

  .یابد میافزایش 

است. معموالً درآمد جاري باالتر بدین  ١انداز، درآمد عامل مهم دیگر در تصمیم به پس

کند؛ با این همه افرادي که درآمد یکسان دارند  انداز می تر پس معناست که فرد بیش

ثیر أانداز ت ممکن است رجحان زمانی متفاوت داشته باشند. متغیر سومی که بر پس

درآمد  کننده از محل انداز اي است که پس ، یا نرخ بهره٢انداز پاداش پسگذارد  می

گیرنده روي  چه قرض آورد و بهره عبارت است از آن دست می خود به ي نشده مصرف

کند. با افزایش نرخ بهره، افراد با  تر را ممکن می پردازد، و مصرف آتی بیش  وام می

  شوند. تر مایل می انداز بیش به پس ،توجه به نرخ رجحان زمانی خود

انداز  شود. پس افراد در اقتصاد می ي انداز ارائه شد شامل همه پس به تعریفی که از تصمیم

وام) که در هر زمان در دسترس است، عبارت است از مجموع  ي کل (یا کل عرضه

انداز کل و نرخ  بین پس ي جهت با نرخ بهره است. رابطه اندازهاي افراد که تابعی هم پس

انداز  مقدار پس Sاده شده است. خط نشان د 11- 1اي است که در شکل  بهره تابع عرضه

  ٣دهد. را روي محور عمودي نشان می  گذاري را روي محور افقی و نرخ بهره یا سرمایه

انداز هم پاداشی درنظرگرفته  گیري وجود نداشته باشد، براي پس اگر تقاضایی براي منابع وام

اي که ترسیم شد،  بخواهد بهره را بپردازد. در اقتصاد ساده کهشود؛ زیرا کسی باید باشد  نمی

  گذاري کنند. گیرند تا سرمایه کنندگان وام می انداز کنند و از پس ها وام را دریافت می شرکت

  

                                                           
1. income 
2. reward for saving 

انداز و دلیل این که چگونه ممکن است عرضه به سطوح منفی برسد، و دلیل این  پس ي تري از عرضه براي تحلیل جامع. ٣

  خذ زیر:أکه چرا منحنی عرضه خود ممکن است چرخشی منفی داشته باشد، مراجعه کنید به م

Frank J. Fabozzi and Franco Modigliani, Capital Markets: Institutions and 
Instruments (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1992), p.338ff. 
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  انداز تعادل در بازار پس  11- 1شکل 

  

١گذاري سرمایه
شرکت آتی   هایی است که ظرفیت تولید به معنی هدایت منابع به دارایی 

گذارد عبارت است از  ثیر میأدهند. عامل مهمی که بر تصمیم به اخذ وام ت را افزایش می

کار  که تفاوت مثبت بین منابعی است که در فرآیندي به ٢گذاري عایدي حاصل از سرمایه

زمان ثابت طول شود. این عایدي در  رود و منابعی است که در آینده تولید می می

گذاري کل نیز  کند، و به سطح سرمایه دیگر فرق می ي اي به پروژه از پروژه ماند و نمی

اند،  ها در دسترس بستگی دارد. دلیل آن است که در هر زمان تنها تعداد معینی از پروژه

ها عایدات متوسطی دارند، و  کنند، بعضی ها عایدات خوبی ارائه می بعضی از این پروژه

ها منابع حاصل از دریافت وام را نخست به  تدارند. شرکناچیزي ها حتی عایدات  بعضی

کنند که باالترین میزان سود را دارند و پس از انجام این  هایی هدایت می سمت پروژه

عایدي  .تري دارند برند که عایدات کم هایی می ها، منابع خود را به سمت پروژه پروژه

وري نهایی  بهرهاست، گذاري  ي افزایش سرمایه که نتیجه را هاي اضافی حاصل از پروژه

د. به بیان رگذاري دا معکوس با میزان سرمایه ي وري رابطه نامند، و این بهره ٣سرمایه

                                                           
1. investment 
2. gain from investment 
3. marginal productivity of capital 
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شود، به ناچار عایدات اضافی کمتر  تر می گذاري بیش دیگر، هر قدر که میزان سرمایه

  شوند. انتخاب می تر ي کمسودآوربا هاي  شود، چرا که پروژه می

وام  ي اي بستگی دارد که هزینهکند به نرخ بهره گذاري می شرکت سرمایهحداکثر مقداري که هر 

وري نهایی سرمایه مساوي یا  کنند که بهره گذاري می ها معموالً تا زمانی سرمایه است. شرکت

با نرخ بهره معکوس  ي ها براي اخذ وام رابطه تر از نرخ بهره باشد. بنابراین، تقاضاي شرکت بیش

شود. وقتی نرخ پایین باشد،  گذاري محدود می ال باشد، میزان اخذ وام و سرمایهدارد. اگر نرخ با

 ي تري وام بگیرد. این رابطه تواند مقدار بیش شوند و شرکت می تري سودآور می هاي بیش پروژه

هاي  ضاي کل اقتصاد براي وامکند. تقا ها در اقتصاد صدق می شرکت ي معکوس در مورد همه

کاهنده دارد و   نشده) تابعی از نرخ بهره است که شیب هاي حاصل از درآمد مصرف اخذ (یا وام قابل

 مشخص شده است. 11- 1در شکل  Dبا حرف 
 

 تعادلی جایی است که توابع عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع  ي نرخ بهره. تعادل در بازار

اي  اخذ وام و پاداشی براي اعطاي وام، نرخ باید به نقطه ي هزینه ي کنند و به مثابه می

گذاري  انداز مساوي با کل تقاضا براي اخذ وام و سرمایه پس ي برسد که در آن کل عرضه

تقاطع  ي )، در نقطهiتعادلی ( ي بیانگر آن است که این نرخ بهره 11- 1باشد. شکل 

انداز (که همان  عادل پسگیرد. سطح ت شکل می Dو   Sهاي عرضه و تقاضاي منحنی

 ي مشخص شده است. نظریه SIگذاري است) با حرف  گیري و سرمایه سطح تعادل وام

گذاري به میزان تمایل  مدت نرخ بهره و میزان سرمایه کند که سطح بلند فیشر تاکید می

  آوري بستگی دارد. فن ي انداز و نیز به سطح توسعه جامعه به پس

تر  که باعث تولید ارزان کنیم بررسی میرا آوري  ی ظرفیت فناکنون آثار افزایش ناگهان

تر به معنی بازده  هاي تولید کم ، هزینهباشدهاي دیگر ثابت  متغیر ي شود. وقتی همه می

دهد. افزایش  وري نهایی سرمایه را افزایش می گذاري است و بهره سرمایه ترِ بیش

گذاري مطلوب هر شرکت و میزان وام دریافتی در هر سطحی  حاصل در میزان سرمایه

شود. این موضوع در  از نرخ بهره در واقع باعث حرکت تابع تقاضا به سمت باال می



      هاي بهره سطح و ساختار نرخ

 

 

61

 

نرخ  ي ) نقطه*Dبه  Dشد (از  نشان داده شده است. انتقالی که گفته 11- 2شکل 

دریافت  ي رساند، و این تغییر نقطه می *iبه  iبرد، و آن را از  تعادلی را باال می ي بهره

  .رساند می *SIبه  SIگذاري تعادلی را از  وام و سرمایه
  

  انداز پستقاضاي نتایج تغییر   11- 2شکل 

 
، به همین علتو کند  تري تشویق می گذاري بیش را به سرمایهشرایطی را در نظر بگیرید که افراد 

 .د)نثابت بمان عوامل اقتصاديیابد. (به فرض این که سایر  مینرخ نهایی ارجحیت زمانی کاهش 

به سمت پایین حرکت  *Sبه  Sوام از  ي دهد، و تابع عرضه این تغییر را نشان می 11- 3شکل 

تعادلی نیز کاهش  ي انداز باالتر است. نرخ بهره یزان پسکند و در هر سطحی از نرخ بهره، م می

ها  رسد و شرکت می *SIبه  SIو از یابد  میگذاري کل افزایش  رسد. سرمایه می *iبه  iو از  یابد می

  .شدتري در هر سطح نرخ بهره سودآور خواهد  هاي بیش کنند و پروژه تري دریافت می وجوه بیش

  انداز پس ي نتایج تغییر عرضه  11- 3شکل 
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 ي واقعی  ي اسمی و نرخ بهره توجه به تفاوت نرخ بهره. نرخ واقعی و نرخ اسمی

عبارت است از رشد قدرت مصرف در طول زمان  1واقعی ي نرخ بهره ید است. مف

  عبارت است از تعداد واحدهاي پولیی که براي هر واحد وام 2اسمی ي وام. نرخ بهره

شود و در واقع نرخ ظاهري وام است. اگر تورم نباشد، نرخ  شده پرداخت می گرفته

ا که فرض کردیم قدرت خرید واحدهاي پولی جنرخ واقعی است. از آنبا اسمی مساوي 

تعادلی که مورد بحث قرار  ي ماند، نرخ بهره وام در طول سررسید وام ثابت باقی می

  است.واقعی  ي گرفت، هم نرخ اسمی و هم نرخ بهره

تر است. علت آن است که  از نرخ واقعی بیش تورم وجود داشته باشد، نرخ اسمیاما اگر 

که از دست را  يزیان قدرت خرید توقع دارد تاکننده صرفی باالتر از نرخ واقعی  انداز پس

معروف است و به شرح ٣ قانون فیشربین تورم و نرخ بهره به  ي رابطه .جبران کند، دهد می

  شود: داده میزیر نشان 

)1(         )).(()(  111 ri  

عبارت است از درصد تغییر مورد انتظار در ρ نرخ واقعی، و  rبیانگر نرخ اسمی،  iدر فرمول فوق 

دهد که نرخ اسمی  یک نشان می ي سطح قیمت کاالها و خدمات در طول عمر وام. معادله

اندازکننده انتظار دارد هم به  چنین، صرفی که پس بیانگر نرخ واقعی و تورم مورد انتظار است. هم

چرا که متغیر سمت چپ  ،مبلغ بهره و هم به اصل پول تعلق گیرد، درفرمول فوق آمده است

  است. ،کل بهره ي نرخ بهره، یعنی معادل کل وام به عالوه ي درصد به عالوه 100برابر 

. در مطرح کردیم 10که در فصل توان ساده کرد و به شکل فرمولی درآورد  را می )1فرمول(

  بسیار نزدیک است. )1فرمول(به  )2فرمول(تر موارد،  بیش

)2(                             ri  

                                                           
1. real rate of interest 
2. nominal rate of interest 
3. Fisher's Law 



      هاي بهره سطح و ساختار نرخ

 

 

63

 

، 2ي  غایب در رابطه  ) است، تنها کمیت1فرمول( ي شده که کمیت حذف 1غیر از عدد 

توان آن را نادیده گرفت. براي  است که معموالً بسیار کوچک است و می ρو  rضرب  حاصل

صدم  15ها معادل  حاصل ضرب آنباشد، % 5% و نرخ تورم مورد انتظار 3مثال، اگر نرخ واقعی 

مشاهده نیست. اگر برآورد  رم مورد انتظار و نرخ واقعی قابل. توجه کنیدکه نرخ توشود میدرصد 

توان نرخ واقعی را به طور منطقی از روي نرخ  می ،داشته باشیم )(تظار درستی از تورم مورد ان

 .شود محاسبه نمیدقت  اسمی برآورد کرد. اما به طور کلی مقدار نرخ واقعی به

 

 دادنی واموجوه  ي نظریه
  

گیرد؛ مثالً  اي از موضوعات عملی را نادیده می عمومی است و پاره ايفیشر نظریه ي نظریه

می و ایپذیر) در خلق پول توجه ندارد و تقاضاي د سسات سپردهؤبه قدرت دولت (در کنار م

گیري که چندان هم به سطح نرخ بهره مربوط نیست، نادیده  ها را براي وام دولت ي عمده

 ي نرخ بهره ي ، به نظریهشده ر نظرگرفتن موارد گفتهدبا فیشر و  ي با بسط نظریهگیرد.  می

  رسیم. می ١وام دادنیوجوه 

حاصل  عاملدو  ي سطح عمومی نرخ بهره از کنش و واکنش پیچیده طبق این نظریه

ها و خانوارها (یا افراد)  ها، دولت شرکتاز جانب تقاضاي کل براي وجوه  عاملشود. اولین  می

. این آورند به عمل میهاي اقتصادي را  از فعالیت اي گسترده ي است که با این وجوه مجموعه

جز تقاضاي دولت که غالباً به نرخ بهره ارتباطی  معکوس دارد (به ي تقاضا با نرخ بهره رابطه

ندارد). اگر درآمد و دیگر متغیرها تغییر نکنند، افزایش در نرخ بهره، تقاضا براي اخذ وام از 

تري خواهد داشت  سود کمها  آن هاي دهد، چرا که پروژه کاهش میها و افراد را  طرف شرکت

دومی که بر این سطح نرخ بهره  عاملتر خواهد شد.  گران وجوه نقدو مصرف و نگهداري 

ها و افراد است. اگر دیگر  ها، بانک کل وجوه از طرف خانوارها، دولت ي گذارد، عرضه ثیر میأت

م با سطح نرخ بهره دارد. با مستقی ي رابطه  ضهعوامل اقتصادي را ثابت فرض کنیم، عر

                                                           
1. the loanable fund theory of interest rates 
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ها  دهند، و بانک تر وام می کنند و بیش انداز می تر پس ها و افراد بیش ها، شرکت رفتن نرخباال

انداز  پس ي باالتر احتماالً به عرضه ي (نرخ بهره تري براي اعطاي وام دارند. تمایل بیش

  شود.) تر از طرف دولت منجر نمی بیش

تقاطع توابع عرضه و  ي آمده است، نقطه 11- 1چه در شکل نی شبیه آیت تعادلدر وضع

تعادل، تقاضا براي وجوه  ي کند. در نقطه تقاضا، سطح نرخ بهره و میزان وام را تعیین می

خواهند وام  به میزانی که می افرادوجوه است. این بدان معناست که  ي مساوي عرضه

کنند، و هر مقداري که وجه نقد  گذاري می دارند سرمایهجا که عالقه  گیرند، تا آن می

دارند. به بیان دیگر، تعادل شامل بازار پول، بازار اوراق قرضه و بازار  خواهند نگاه می می

  شود. اي می هاي سرمایه دارایی

هاي تقاضا و عرضه به چند دلیل  فیشر، در اینجا هر تغییر در منحنی ي همچون نظریه

هاي افراد، بروز  هاي دولت، تغییر ارجحیت پول، کسري ي د: تغییر در عرضهتواند رخ ده می

ها. این تغییرات بر سطح تعادل نرخ بهره و  گذاري، و مشابه این هاي جدید سرمایه فرصت

تواند بر نرخ  گذارد. نهایتاً، انتظار تورم می ثیر میأبینی ت پیش گذاري به اشکال قابل هسرمای

هاي باالتري  اندازکنندگان نرخ ثیر بگذارد، چرا که پسأی عرضه وجوه تتعادلی از طریق منحن

ي  که این تحلیل مسئله دیدارکنند (به دلیل تورم). توجه  انداز طلب می را براي هر سطح پس

نرخی که از آن صحبت شد هم در مورد نرخ  ؛گیرد پرداخت وام یا نکول را در نظر نمی عدم

  ریسک است. بدون ي ، نرخ بهرهواقعی و هم در مورد نرخ اسمی

  

 رجحان نقدینگی  ي نظریه
  

سطح تعادلی نرخ  ،مطرح شد ١رجحان نقدینگی که اولین بار توسط جان مینارد کینز ي نظریه

داشتن پول تبیین  پول و تقاضاي کل براي نگاه ي متقابل عرضه ي بهره را از طریق رابطه

دارند،  تر مردم ثروت خود را فقط به دو شکل نگاه می کند که بیش کند. کینز فرض می می

                                                           
1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money 
(New York: Harcourt, Brace & World, 1936). 
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هاي دیداري که  از نظر کینز پول عبارت است از اسکناس و سپرده». اوراق قرضه«یا » پول«

کنند، اما نقدشوندگی بسیار دارند و براي معامالت بالفاصله قابل  اي پرداخت نمی بهره

هاي  دارایی ي ینز بسیار وسیع است که شامل همهانواع اوراق قرضه از نظر ک ي اند. دامنه استفاده

کنند، نقدشونده نیستند و ریسک هم دارند، چرا  اند، بهره پرداخت می مدت شود که بلند مالیی می

یابد. اوراق قرضه ممکن است بدهی  که قیمت این اوراق با نرخ بهره به طور معکوس تغییر می

 پرداخت یا نکول مورد توجه نیست، و نرخ مورد عدم باشد. (در اینجا ریسک ها ها یا شرکت دولت

  .)شود بیان میاسمی رقم واقعی یا به شکل رقم  ی است کهریسک  نظر نرخ بدون
  

 سهولت دارند نگه میها پول را به چند دلیل  اغلب افراد و شرکت. تقاضا، عرضه و تعادل :

بازي با امید افزایش در  سفتهگویی به رویدادهاي غیرمنتظره، و  در انجام معامالت، پاسخ

معکوس با  ي اي ندارد، اما تقاضا براي پول رابطه تنهایی بهره نرخ بهره. هر چند پول به

ي  دارند چرا که بهره نرخ بهره دارد. وقتی نرخ پایین است، مردم پول زیادي نگاه می

اهش در دهند و ریسک افزایش نرخ (و همراه آن ک زیادي را با این کار از دست نمی 

تري به نگهداري  تمایل کمارزش اوراق قرضه) باالست. وقتی نرخ بهره باالست، مردم 

نقدینگی که مساوي  ي دارند، چرا که هزینه تر اوراق قرضه نگه می و بیش پول دارند

شود  رود، باالست، و نیز کاهش در نرخ بهره باعث می اي است که از دست می بهره

معکوس بین نرخ بهره و تقاضا براي پول  ي ها باال برود. رابطه آن ي ارزش اوراق قرضه

نشان داده شده است. این منحنی نرخ بهره را به میزان  Dبا منحنی  11- 4در شکل 

  دهد. پول موجود در اقتصاد، در هر سطحی از درآمد و تورم مورد انتظار نشان می

 (در امریکا فدرال رزرو) پول تحت کنترل کامل بانک مرکزي ي از دید کینز عرضه

گیرد. (بحث  ثیر سطح نرخ بهره قرار نمیأت  ي پول تحت عالوه، عرضه . بهباشد می

یاد آورید.)  پول را به ي مثبت بین نرخ بهره و رشد عرضه ي در مورد رابطه 5فصل

آمده است و  ������ به شکل خط عمودي 11- 4پول در شکل  ي بنابراین، عرضه

کند. تعادل در بازار  بیانگر کمیتی است که با نرخ بهره تغییر نمی "MS"خط باالي 
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پول باشد. در  ي کند که تقاضاي کل براي پول معادل عرضه پول البته ایجاب می

عالوه، تعادل در  باشد؛ به iکند که نرخ بهره برابر  تعادل ایجاب می 11- 4شکل 

  بازار پول بیانگر تعادل در بازار اوراق قرضه است.

  

  .هاي عرضه یا تقاضا  اگر تغییري در هر متغیري که بر منحنیتغییرات نرخ بهره

کند. در طرف تقاضا، کینز  ي تعادلی تغییر می وجود آید، نرخ بهره گذارد به تأثیر می

کند: سطح درآمد و سطح قیمت کاالها و خدمات.  اهمیت دو متغیر را شناسایی می

برد و  ري تغییر نکند) مقدار پول را باال میافزایش در درآمد (اگر هیچ متغیر دیگ

ي تعادلی  دهد و بدین ترتیب نرخ بهره منحنی تقاضا را به سمت راست حرکت می

نگاه دارند یا » پول واقعی«خواهند مقداري  که مردم می آنجایابد. از  افزایش می

ر نیز واحدهاي پولی با قدرت خرید معینی داشته باشند، تغییر در تورم مورد انتظا

  دهد. دهد و سطح بهره را افزایش می منحنی تقاضا را به سمت راست حرکت می

  يتعادل در بازار پول کینز 11- 4شکل 

  

کند. قدرت  پول از دید کینز نیز فقط با تصمیمات بانک مرکزي تغییر می ي منحنی عرضه

شود که بانک مرکزي این قدرت را دارد  جا ناشی می بانک مرکزي بر تعیین نرخ بهره از آن

 ي پول عرضه
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خریداري کند و یا بفروشد. کینز معتقد بود که به طور  ١عملیات بازار بازرا طی بهادار  اوراق که

دادن منحنی عرضه به سمت راست، باعث کاهش نرخ  پول با حرکت ي  کلی افزایش عرضه

هاي بهره را افزایش خواهد  پول، نرخ ي شود. به عالوه، معتقد بود که کاهش عرضه بهره می

بین  ي کردیم، اکنون همگان بر این اعتقادند که رابطه  مالحظه 6طور که در فصل داد. همان

  گوید. تر از آن است که کینز می پول و سطح نرخ بهره موضوعی پیچیده ي عرضه
  

  هاي بهره پول و نرخ ي تغییرات عرضه

ه ارائه هاي بهر بر سطح نرخآن ثیر أپول و ت ي تغییر عرضه ي شرحی کلی از نحوه 6در فصل 

زیرا مدل تقاضاي  این مشکل را بررسی کنیمتري  با جزییات بیش یمتوانمی. اکنون کردیم

 ي بین عرضه ي ، چارچوب مفیدي است که رابطهشدپول کینزي که در مورد آن صحبت 

  .دهد توضیح میپول و سطح نرخ بهره را 

و  »ثیر درآمديأت«، »ثیر نقدینگیأت«ثیر بر سطح نرخ بهره دارد: أپول سه تتقاضاي تغییر 

افتند، بلکه در طول زمان با  معموالً با هم اتفاق نمی تأثیرات. این »ات قیمتانتظارثیر أت«

نرخ را به اشکال مختلف و در ابعاد متفاوتی تأثیرات . این دهند روي میپول  ي تغییر در عرضه

ثیر أنهایی و جهت ت ي ازهاند  ممکن است اثر دیگر را از بین ببرد. حتییک اثر دهند.  تغییر می

  پول به سطح بازده و اشتغال در اقتصاد ارتباط دارد. ي هر تغییر بر عرضه

 

 پول  ي تغییر عرضهدر برابر نرخ بهره  ي العمل اولیه ثیر بیانگر عکسأاین ت. اثر نقدینگی

دلیل  یابد. میالعمل اولیه آن است که نرخ کاهش  پول، عکس ي است. با افزایش عرضه

دهد. براي مثال،  را تغییر می  که منحنی عرضهاست پول  ي این کاهش افزایش عرضه

پول را با خرید اوراق قرضه افزایش  ي فرض کنیم (در ایاالت متحد) فدرال رزرو عرضه

ها به هدف  تر به بانک دادن بیش وامو مجوز هاي اضافی  وختهاند  دهد، یا با کاهش می

پول منحنی عرضه را  ي . با فرض این که تقاضا تغییر نکند، افزایش عرضهرسد خود می
                                                           
1. open market operations 
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iبه  iتعادلی از  ي شود نرخ بهره کشد و باعث می به سمت راست می کاهش یابد.  *

 i) و کاهش نرخ بهره از SM*به  SMپول (از  ي افزایش در عرضه 11- 5شکل 

iبه  پول  ي شود که منحنی عرضه پول باعث می ي دهد. (کاهش عرضه را نشان می *

اي در نرخ  افزایش اولیه ،شود به دلیل اثر نقدینگی به سمت چپ حرکت کند و باعث می

 به وجود آید.)  بهره
 

 پول ي عرضهحاصل از نقدینگی افزاش اثر  11- 5شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 گذارد بدیهی است.  ثیر میأپول بر اقتصاد ت ي که تغییرات عرضه این. اثر درآمدي

پول معموالً از نظر  ي کاهش عرضه حرکتی انقباضی است. افزایش در عرضه

تري  شود، افراد بیش تري اعطا می هاي بیش اقتصادي انبساطی است چرا که وام

تر  کنندگان بیش کنندگان و تولید کنند، و مصرف تر کار می طوالنیشوند یا  استخدام می

تواند باعث شود که  پول می ي خرند. بنابراین، تغییرات عرضه کاالها و خدمات می

پول تکیه کنیم که درآمد  ي اقتصادي تغییر کند. اول بر افزایش عرضهنظام درآمد در 

تابع درآمد است، افزایش درآمد تابع  جا که تقاضا براي پول دهد. از آن را افزایش می

خواهند در هر سطحی از  آورد و میزان پولی را که عامه می تقاضا را به حرکت درمی

از تغییر  حاصلاثر درآمدي  11- 6دهد. شکل  افزایش می ،نرخ بهره نگهداري کنند

 ي پولعرضه
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نشان را  ﴾پول ناشی شده ي که از افزایش در عرضه﴿تابع تقاضا به سمت راست 

  شود. تعادلی می ي دکه باعث باالرفتن نرخ بهرهده می
  

  پول ي اثر درآمدي تغییر عرضه  11- 6شکل 

  
ثیر درآمدي افزایش أتآیا بینی کند که  تواند پیش اقتصادي نمی ي تجربی یا نظریه ي هیچ داده

  زمانی ي در چه دوره ،تواند مییا اگر  ؛خنثی کند یا خیررا تواند اثر نقدینگی آن  میپول  ي عرضه

اما کمیت نسبی این دو تا حد  ،برد می. احتماالً اثر درآمدي بعضی از آثار نقدینگی را از بین تواند می

 پول بستگی دارد. ي زیادي به موقعیت اقتصاد در زمان تغییرات عرضه
  

 پول از نظر اقتصادي سیاست انبساطی  ي هر چند که افزایش عرضه. اثر انتظارات قیمت

است، افزایش حاصل در درآمد تا حد زیادي به امکانات موجود در اقتصاد در زمان تصمیم 

تر از  اگر اقتصاد کم یم.به این موضوع پرداخت 6. در فصلشود میبانک مرکزي مربوط 

تر کند و  تواند همزمان تولید را بیش پول می ي ظرفیت کامل کار کند، افزایش عرضه

تواند، تولید کند  اشتغال و بازده را افزایش دهد. اگر اقتصاد تمام کاالها و خدماتی را که می

پول تا حد  ي گاه افزایش عرضه اي)، آن (با توجه به تعداد جمعیت و میزان کاالهاي سرمایه

 ي پول عرضه
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یمت زیادي باعث باالرفتن سطح قیمت کاالها و خدمات خواهد شد. بنابراین، اثر افزایش ق

  تر منجر شود.  پول نتواند به بازده بیش ي افتد که عرضه میاتفاق معموالً زمانی 

ثیر أگذارد، ت ثیر میأچون سطح قیمت (و انتظارات مربوط به تغییر آن) بر تابع تقاضاي پول ت

افتد  رو اتفاق می انتظارات قیمت باالتر آن است که نرخ بهره افزایش یابد. چنین تغییري از آن

ثیر مثبت، نرخ بهره را در أکند. این ت هاي پول به سمت باال حرکت می تقاضا براي ماندهکه 

ثیر آن عکس اثر أکند، و در عین حال ت دهد که اثر درآمدي عمل می همان جهتی تغییر می

تواند جلوي انتظارات  پول می ي نقدینگی است. (البته، در زمان تورم، کاهش نرخ رشد عرضه

  و منحنی را به سمت چپ متمایل کند و باعث کاهش نرخ بهره شود.) تورمی را بگیرد

قدر  ممکن است آن :نسبی آثار انتظارات قیمت وجود ندارد ي اندازه  اي براي هیچ راهنماي کلی

. میزان اثر درآمدي به کندبخشی از آن غلبه بزرگ باشد که تأثیر نقدینگی را از بین ببرد یا بر 

پول  ي درصدي از کل ظرفیت تولیدي اقتصاد در زمان افزایش عرضهاین بستگی دارد که چه 

  گیرد. برداري قرار می مورد بهره
  

  مطلب بدانید: ي هاي مهمی که باید پیش از ادامه نکته

  شود و میزان وام را اصل یا اصل سرمایه نامند. موقت از منابع پرداخت می ي بهره قیمتی است که براي استفاده .1

گیرنده  انداز و تقاضاي وام اندازکننده به پس پس ي تعادلی را حاصل کنش و واکنش عالقه ي فیشر نرخ بهره ي بهره ي نظریه .2

 کند. گذاري تعریف می براي وجوه سرمایه
 ي وري نهایی سرمایه اندازکننده و بهره العمل نرخ نهایی ترجیح زمانی پس به بیان فیشر، نرخ بهره بیانگر عمل و عکس .3

 ت.گیرنده اس وام
واقعی و  ي مشاهده بهره از دو متغیر غیرقابل مشاهده شکل گرفته است: نرخ بهره گوید که نرخ اسمی قابل ن فیشر میقانو .4

 صرف تورم مورد انتظار.
تعادلی بیانگر عرضه و تقاضاي وجوه است  ي گوید که نرخ بهره فیشر است و می ي گیري بسط نظریه وام وجوه قابل ي نظریه .5

گذاري و اقدام دولت در مورد  گیرنده از سودآوري سرمایه بینی وام کننده و پیش انداز پس اندازِ قه به پسو به میزان عال

 پول بستگی دارد. ي عرضه
هاي پول  ماندهمتناسب با گوید که نرخ بهره  دهد و می رجحان نقدینگی دیدگاه کینز را در مورد نرخ بهره نشان می ي نظریه .6

 گیرد. در بازار شکل می
پول در مقایسه با ابزارهاي مالی بلندمدت است و به نرخ بهره، درآمد و سطح نقدینگی در این نظریه تقاضاي پول بیانگر  .7

 ها بستگی دارد. قیمت

ثیر انتظارات قیمت اثر گذارد. أثیر درآمدي، و تأثیر نقدینگی، تأهاي بهره از طریق ت تواند بر سطح نرخ تغییرات تقاضاي پول می .8

  پول بستگی دارد. ي نسبی هر یک از این موارد به سطح فعالیت اقتصاد در زمان تغییر عرضه ي اندازه
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 ساختار نرخ بهره ي کننده عوامل تعیین
  

    

هاي بهره وجود  ي در هیچ اقتصادي وجود ندارد. بلکه، ساختاري از نرخواحد ي هیچ نرخ بهره

به پرداخت آن است به عوامل بسیار متعددي بستگی  ملزم  گیرنده اي که وام دارد. نرخ بهره

ابزارهاي با ، مقدماتی در مورد دهیم و عالوه بر آن شرح میرا ما این عوامل مختلف دارد. 

  تر صحبت خواهیم کرد.  ؛ البته در آینده در مورد این ابزارها مفصلکنیم بیان می ١درآمد ثابت
  

  هاي اوراق قرضه ویژگی

د شو متعهد میبه موجب آن گیرنده)  است که صادرکننده (بدهکار یا واماوراق قرضه ابزاري 

گذار  دهنده با سرمایه به وامبهره در طول زمان معین  ي گیرد به عالوه را که وام می مبلغی

هایی است که طی آن صادرکننده  قرضه تعداد سالهر ورق  2پرداخت کند. زمان تا سررسید

قرضه زمانی است  ي ورقههر . سررسید برآورده کندتعهد کرده است شرایط تعهدات خود را 

مبلغی را که بدهکار ، یعنی را بازپرداخت کندخود قرضه باید بدهی  ي ورقه ي که صادرکننده

اوراق قرضه صرفاً » زمان تا سررسید«در بازار اوراق قرضه به گذار بپردازد.  است به سرمایه

در شرایطی ممکن است خواهیم داد طور که توضیح  گویند. همانمی» زمان«یا » سررسید«

  اوراق قرضه بتواند زمان تا سررسید اوراق قرضه را تغییر دهد. ي صادرکننده یا دارنده خاص

آن  ي پذیرد به دارنده (یا صرفاً اصل) اوراق قرضه مبلغی است که صادرکننده می ٣ارزش اصل

ارزش ، ٤ارزش اسمیچنین تحت عنوان  اوراق در تاریخ سررسید بازپرداخت کند. این مبلغ هم

  شود. نامیده می ٦بازخریدارزش و  ٥تا سررسید

                                                           
1. fixed income instruments 
2. term to maturity 
3. principal value 
4. par value or face value 
5. maturity value 
6. redemption value 
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کوپن پذیرد هر سال پرداخت کند.  اي که صادرکننده می عبارت است از نرخ بهره ١نرخ کوپن

که در طول عمر اوراق قرضه سالیانه به خریداران این اوراق پرداخت است اي  مبلغ بهرهبیانگر 

شود.  کوپن تعیین میارزش دالري نرخ کوپن وقتی در اصل اوراق قرضه ضرب شود شود.  می

اي  بهره ،استدالر  1ر000درصد نرخ کوپن دارد و اصل آن  8اي که  هبراي مثال، اوراق قرض

مبلغ کوپن را  ،اوراق ي مریکا و ژاپن معموالً صادرکنندهاپردازد. در  دالر در سال می 80معادل 

تر  اي که در بیش کند. برعکس، اوراق قرضه واریز میمساوي  ي طی دو پرداخت شش ماهه

تنها یک بار در سال  ٢)اروپایی ي بازار اوراق قرضه(شود  منتشر می اروپادر بازارهاي اوراق قرضه 

  کنند. کوپن را پرداخت می

  

 اوراق قرضه  یا ثمر  بازده

 ي شود به عالوه کوپنی که دریافت می ي گذاري در اوراق قرضه عبارت است از بهره ازده سرمایهب

آید، یا هر زیان  دست می اي که با نگهداري اوراق قرضه تا پایان سررسید به هر عایدي سرمایه

شود. براي مثال، اگر اوراق  وارد میاوراق قرضه تا سررسید  نگهداري ي اي که در نتیجه سرمایه

این اوراق  داشته باشیم، ودالر  1ر000% و ارزش اسمی 5نرخ کوپن  اي با ي چهار ساله قرضه

%) در هر سال به 5×1ر000دالري ( 50 ي رسد، بازده باید بهرهبدالر به فروش  64/900مبلغ  به 

را در زمان سررسید اوراق قرضه ) 1ر000- 64/900دالر ( 36/99اي  عایدي سرمایه ي عالوه

مختلف هاي پرداخت  باید ارزش زمانی پول را با توجه به زمان عالوه، بازده می . بهمنعکس کند

  مبالغ مربوط به اوراق قرضه نشان دهد.

شده در مورد نرخ  پذیرفته اًرسمی و وسیع يمعیار ٣بازده تا سررسیدثمر تا سررسید یا 

شود بازده تا سررسید اوراق قرضه  تعریف میغالباً طور که  بازده اوراق قرضه است. همان

اوراق تا سررسید اي را که  زیان سرمایهعایدي یا نوع  کوپن و هم هر ي هم نرخ بهره

                                                           
1. coupon rate 
2. Eurobond market 
3. yield to maturity 



      هاي بهره سطح و ساختار نرخ

 

 

73

 

که ارزش فعلی است اي  نرخ بهرهبرابر تا سررسید بازده گیرد.  شود دربرمی حاصل قرضه 

کند. به بیان ساده، بازده تا  مساوي نقدي اوراق قرضه را با قیمت بازار آن  هاي جریان

  :آید بدست می yزیر براي  ي ، از حل معادلهy سررسید 
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1111 321
  

  که در آن:

Pارزش بازار اوراق قرضه =  

Cکوپن ي = بهره  

Mارزش در سررسید =  

  nزمان تا سررسید =  

محاسبه است. حتی الگوریتمی که در  بازده تا سررسید از طریق آزمایش و خطا قابل

براي  ]هایی چون اکسل گسترده[صفحه کامپیوتري  ي برنامه ،ماشین حساب

رود، از فرایند آزمایش و  بازده تا سررسید (نرخ بازده داخلی) به کار می ي محاسبه

  شود به شرح زیر است: کند. مراحلی که در این فرایند استفاده می خطا استفاده می

  : نرخ بهره را انتخاب کنید.1ي   مرحله

 ي لهاي که در مرح : ارزش فعلی هر جریان نقدي را با استفاده از نرخ بهره2ي  مرحله

  اول انتخاب شده محاسبه کنید.

را با  2 ي شده در مرحله هاي نقدي محاسبه هاي فعلی جریان : ارزش3ي  مرحله

  کنید. یکدیگر جمع می

را با ارزش بازار اوراق قرضه  3 ي مرحله ي شده : کل ارزش فعلی محاسبه4ي مرحله

  ، 3 ي مرحلهشده در  هاي نقدي محاسبه ارزش فعلی جریاناگر کل  ؛مقایسه کنید

  

  مساوي با قیمت بازار باشد  
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  تا سررسید است؛ همان رقم بازده  1ي  همورد استفاده در مرحل ي گاه نرخ بهره آن

گاه نرخ بهره مساوي بازده تا  تر از قیمت بازار باشد، آن اگر این رقم بزرگ 
باالتري را  ي گردیم و نرخ بهره برمی 1 ي سررسید نیست و بنابراین به مرحله

  کنیم؛ انتخاب می

تر از قیمت بازار باشد، در آن صورت نرخ بهره، نرخ بازده تا  آمده کم اگر رقم بدست 
تري را  پایین ي گردیم و نرخ بهره برمی 1ي  سررسید نیست. بنابراین به مرحله

  کنیم. انتخاب می

و کند  که در هر سال نرخ بهره پرداخت میداریم اي  ساله 4 ي براي مثال فرض کنیم اوراق قرضه

دالر است. جدول  64/900% ، و قیمت فروش آن 5 آن نرخ کوپن  دالر ، 1ر000 آن ارزش اسمی

باید طی شود. زمانی که  بازده تا سررسید چه مراحلی  ي دهد که براي محاسبه نشان می 11- 1

دالر است. از آنجا که این  1ر52/136نظرگرفته شود، ارزش فعلی معادل  درصد در 2 ي نرخ بهره

باید بنابراین  ،نرخ بازده تا سررسید نیستاین  پس دالر است، 64/900ارزش بازار از تر  رقم بزرگ

% براي آزمایش استفاده شود. 12 ي . فرض کنید از نرخ بهرهکردباالتري استفاده  ي نرخ بهرهاز 

از نرخ  ،تر از ارزش بازار است. بنابراین شود که کوچک دالر می 39/787اکنون جمع ارزش فعلی 

کنیم، کل ارزش فعلی  % استفاده می8 ي که از نرخ بهره تر باید استفاده کرد. زمانی پایین ي بهره

  ازده تا سررسید است.% برابر با ب8نرخ  ، مساوي قیمت بازار است. بنابراین

 5پردازد، با نرخ کوپن  اي که هر سال سود می چهارساله ي بازده تا سررسید اوراق قرضه  11- 1 جدول 

  دالر 64/900 درصد، و ارزش بازار

4  =n   64/900دالر =P  1000دالر =M  50دالر  =C 

  کل ارزش فعلی(دالر)  نرخ بهره 

2  52/1136  
3  57/1106  
4  30/1036  
5  00/1000  
6  35/965  
7  26/932  
8  64/900  
9  41/870  
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10  51/841  
11  85/813  
12  39/787  

  

در آن صورت  ،باشددالر  35/813دالر برابر با  64/900جاي  به قرضهاین اگر ارزش بازار 

معنی بازده تا  به ،تر . توجه کنید که ارزش بازار کمشودمیدرصد  11بازده تا سررسید معادل 

  سررسید باالتر است.

 11- 1بین نرخ کوپن، قیمت بازار و بازده تا سررسید به شرحی که در جدول  ي در مورد رابطه

  ذکر است: مشاهده کردید، چندین نکته قابل

  آن صورت بازده تا سررسید معادل نرخ کوپن است.  در ،اگر قیمت بازار مساوي ارزش اسمی باشد .1

 تر از نرخ کوپن است. گاه بازده تا سررسید بزرگ آن ،از ارزش اسمی باشد  تر بازار کماگر قیمت  .2

 تر از نرخ کوپن است. گاه بازده تا سررسید کم آن ،تر از ارزش اسمی باشد اگر قیمت بازار بزرگ .3
  

. گیرد میهاي کوپن در سال فقط یک بار انجام  پرداختکه بر این بود فرض  آنچه گفتیمدر 

 ي مریکا آن است که بهرها ي اجرایی در بازار اوراق قرضه ي شیوه یمگفتقبالً طور که  همان

بازده تا سررسید  ي محاسبه ي شود. این مسئله بر نحوه کوپن هر شش ماه پرداخت می

ثیري ندارد؛ یعنی کماکان نرخ بهره است که ارزش فعلی جریان نقدي را مساوي قیمت أت

پرداخت کوپن در هر شش  ، بلکهحالت جریان نقدي سالیانه نیستدر این  . اماکند بازار می

بازده تا سررسیدي که بنابراین شود و مساوي نصف پرداخت کوپن سالیانه است.  ماه انجام می

به بازده ماهه  شش  بازده تبدیلآید بازده تا سررسید شش ماهه است. براي  به دست می

ترتیب  که بدینرا . بازده تا سررسیدي یمکن برابر می رقم بازده شش ماهه را دو معموالً، ساالنه

  .نامند ١اوراق قرضه  بازده معادل ،شود محاسبه می

درصدي دارد و ارزش اسمی آن  6اي کوپن  ساله 18 ي براي مثال، فرض کنید اوراق قرضه

پردازد و قیمت  شش ماهه می ي فرض کنید که این اوراق قرضه بهره ؛دالر است 1ر000

                                                           
1. bond – equivalent yield 
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 .دالر است 30دالر است. جریان نقدي این اوراق قرضه هر شش ماه  89/700فروش آن 

دالر در آخرین  1ر030پردازد و  ماهه این مبلغ را می شش ي دوره 35براي  بدین ترتیب ناشر

  کند. بنابراین: شش ماه پرداخت می

  C= 30دالر  M= 1ر000و دالر  n= 36ده است) هایی که به سررسید مان (دو برابر تعداد سال

دهد. توجه کنید  بازده تا سررسید را براي این اوراق قرضه نشان می ي محاسبه 11- 2جدول 

 75/4کند  دالر می 89/700مساوي با قیمت بازار را اي که ارزش فعلی کل  که نرخ بهره

 5/9کردن این رقم به رقم ماهه است. با دو برابر  درصد است. این بازده تا سررسید شش

   باشد. رسیم که بازده تا سررسید مبتنی بر بازده معادل اوراق قرضه می درصد می

اوراق  دو. تفاوت بین بازده بازده خواهیم خواندصرفاً را بازده تا سررسید اوراق قرضه  در ادامه،

معموالً بر حسب  دامنکشود.  میخوانده  دامنکیا صرفاً  ١بازده دامنکشده ي منتشر قرضه

 9ي الف،  براي مثال، اگر بازده اوراق قرضه .شود محاسبه میي پایه یا صدم درصد  نقطه

ي پایه  نقطه 50بازدهیي  فاصله باشد، در آن صورت درصد 5/8ي ب،  درصد و اوراق قرضه

  شود. تعریف مییا صدم درصد 
  

 6پردازد و کوپن آن  اي که هر شش ماه سود می ساله 18 ي بازده تا سررسید اوراق قرضه  11- 2 جدول 

  دالر است 89/700درصد است و ارزش بازار آن معادل 

36  =n  79/700دالر =P  1ر000دالر =M  30دالر  =C 

  کل ارزش فعلی(دالر)  نرخ بهره (%)

25/3  40/947   

50/3  54/898  

75/3  14/853  

00/4  92/810  

25/4  61/771  

50/4  01/735  

75/4*  89/700  

                                                           
1. yield spread 
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 5/9ماهه. بنابراین بازده تا سررسید براساس بازده معادل اوراق قرضه عبارت از  بازده تا سررسید شش 

  .)2× 75/4درصد است (% 
  

 پایه  ي نرخ بهره

، کردیماوراق قرضه را مطالعه قرار  نرخ بازده ي ها و چگونگی محاسبه اکنون که ویژگی

 طور هاي نرخ بهره و بازده به کنیم. در بحث خود از واژه هاي بهره می ساختار نرخ رب مروري

  بریم. را به جاي یکدیگر به کار میها  آن کنیم و یکسان استفاده می

اوراق بهادار «تر تحت عنوان  شود بیش داري امریکا منتشر می اوراق بهاداري که توسط خزانه

تضمین و تعهد دولت ایاالت متحد از شود و  نامیده می ٢»هخزانتعهد بدهی «یا صرفاً  ١»خزانه

نوع  در نتیجه بازیگران بازار در سرتاسر دنیا این اوراق را به عنوان اوراقی که هیچ برخوردار است.

خزانه مبنایی براي تعهدات  ي هاي بهره کنند. بنابراین نرخ ریسک اعتباري ندارند تلقی می

ت که واقعیجهان است. این  ي اقتصاد امریکا و نیز بازارهاي سرمایههاي بهره در سرتاسر  نرخ

حیث شود و از  که در جهان منتشر میاست ترین اوراق بدهی  تنهایی بزرگ خزانه بهتعهدات 

باعث شده  ،آید واحدي از اوراق بدهی است که به انتشار درمی ي ترین مجموعه اندازه بزرگ

  ترین اوراق جهان بدل شود.و یکی از نقد شونده ترین ها به فعال است که بازار آن

و  ٣تنزیلیبهادار  کند: اوراق داري ایاالت متحد اوراق خود را به دو شکل کلی منتشر می خزانه

هایی است  دار. تفاوت اساسی بین این دو نوع اوراق در شکل جریان پرداخت بهادار کوپن اوراق

دار  هر شش ماه بهره و در بهادار کوپن  مورد  اوراق. در گیرد تعلق میکه به دارندگان اوراق 

بهادار تنزیلی صرفاً رقم ثابتی در سررسید   شود. در مورد اوراق سررسید نیز اصل بازپرداخت می

خزانه معموالً براساس تعهدات شود که جزئیات که آن در قرارداد آمده است.  بازپرداخت می

داري شود. امروز خزانه سررسید مشخص منتشر میهاي زمانی مشخص و با  حراج و در دوره

بهادار تنزیلی   ها یک سال و کمتر است به شکل اوراق اوراقی را که سررسید آن ي مریکا همها

                                                           
1. Treasury securities 
2. Treasuries 
3. discount 
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ها  اوراق بهاداري که سررسید آن ي گویند. همه ١خزانه اسناد بهادار  کند. به این اوراق منتشر می

  شود. نامیده می  ٢دار خزانهپنکوبهادار   تر است اوراق دو سال یا بیش

با کوپن «انتشار   براي هر سررسید را معموالًو خزانه به شکل حراج تعهدات آخرین انتشار 

مریکا در ا ي بهادار خزانه  بازده اوراق 11- 3نامند. جدول  می» ٤در جریان«انتشار   یا ٣»جاري

جاري باشد   قبل از انتشار با کوپنکه هر انتشاري دهد.  را نشان می 2017ي  ژوئیه 7پایان روز 

، جاري است هايتر از انتشار ها کم شود و نقدشوندگی آن نامیده می »٥غیرجاري«انتشار  معموالً

[اگر بخواهیم مثالی براي مثال،  باالتر از انتشارهاي در جریان متناظر دارند. یبنابراین نرخ بازده

غیرجاري در  ي ساله 30ساله و  10 ي خزانه ي قرضه بازدهها باالتر بود،]  از گذشته بزنیم که نرخ

. این نرخ بسیار باالتر از بوده استدرصد  48/7درصد و  68/6، به ترتیب 1992اوت  27تاریخ 

جاري و  ي ساله 10 ي است. تفاوت بین اوراق خزانهدر آن زمان جاري  ي انتشار اوراق خزانه

 30%) و دامنک مربوطه براي اوراق 68/6 - %63/6است (بوده صدم درصد  5غیرجاري معادل 

تر براي  این دامنک بیانگر نقدشوندگی بیش .%)48/7- %42/7است (بوده صدم درصد  6ساله 

تر و نقدشوندگی  شوند، بازار وسیع جاري است، یعنی اوراقی که جدیداً منتشر می هايانتشار

  تري خواهد داشت. تري دارند، و از این رو دامنک کم بیش

بهادار  گذاري در اوراق  گذار آن را براي سرمایه که سرمایه ٦پایه  ي نرخ بهرهنرخ بهره یا حداقل 

ي جاري با سررسید مشابه. مثالً، اگر  کند عبارت است از بازده تعهد خزانه غیرخزانه تقاضا می

بخرد، نرخ بازده  2017ي  ژوئیه 7اي در  ساله 10ي  گذاري بخواهد اوراق قرضه سرمایه

ي جاري است  درصد است که همان نرخ بازده خزانه 39/2حداقلی که درخواست خواهد کرد، 

  نامند. نیز می ٧ي مبنا بهرهآمده است. نرخ بازده جاري را نرخ  11- 3که در جدول 

                                                           
1. Treasury bills 
2. Treasury coupon securities 
3. current coupon 
4. on the run  
5. off the run 
6. base interest rate 
7. benchmark interest rate 
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  2017ي  ژوئیه 7جاري در تاریخ  ي زانهبازده اوراق خ  11- 3جدول 
  ﴾درصد﴿ بازده  سررسید

1  94/0  
  05/1  ماه 3
  14/1  ماه 6
  22/1  سال 1
  40/1  سال 2
  60/1  سال 3
  95/1  سال 5
  22/2  سال 7
  39/2  سال 10
  71/2  سال 20
  93/2  سال 30

  داري امریکا وبگاه خزانهمأخذ: گزارش 

 صرف ریسک

جاري  ي خزانهتعهدات  را با نرخی باالتر از نرخغیرخزانه بهادار   اوراقبازیگران بازار  طبعاً

درصد و بازده اوراق  4غیرخزانه  ي ساله 10بهادار  اوراق . براي مثال، اگر بازدهکنندمعامله می

بیانگر  دامنک. این شود درصد میو نیم یک این تفاوت  ،درصد باشد 5/2ساله  10 ي خزانه

گذار براي خرید اوراق بهاداري که توسط دولت منتشر نشده  که سرمایهاي است  ریسک اضافه

 اي را که روي توانیم نرخ بهره گویند. بنابراین می ١صرف ریسکشود و به آن  مل میحمت

  شود به شرح زیر تعریف کنیم: غیرخزانه عرضه میبهادار  اوراق

  ي پایه + دامنک نرخ بهره
  یا

  پایه + صرف ریسک ي نرخ بهره
      

اعتباري ناشر؛  ي ) رتبه2) نوع ناشر؛ (1گذارد عبارت است از: ( ثیر میأعواملی که بر این دامنک ت

قرضه اضافه  ي یا اختیار خاصی که به ورقه  ) شرایط ویژه4) زمان سررسید ابزار منتشره؛ (3(

اي که  بر بهره  ) میزان مالیات5( آید؛  گذار امتیاز به حساب می شده و براي ناشر یا سرمایه

                                                           
1. risk premium 
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) نقدشوندگی مورد انتظار انتشار. توجه داریم که این عوامل، عواملی 6گیرد؛ و ( گذار می سرمایه

  .بررسی کردیم ،بهادار بر قیمت اوراق تأثیرگذارکه ما در فصل قبل به عنوان عوامل  است
  

 ناشر است. غیر از اوراقهاي اصلی تعهدات بدهی ماهیت یکی از ویژگی. نوع ناشران 

هاي محلی،  مریکا، دولتاهاي دولت  ها و سازمان مریکا، شرکتابهادار دولت  

  کنند. هاي خارجی اوراق قرضه منتشر می هاي محلی و خارجی، و دولت شرکت

ن منتشر ابازار اوراق قرضه براساس نوع ناشر و نیز براساس گروه اوراق بهاداري که این ناشر

اي که  هاي بهره بین نرخ دامنکشود.  بندي می طبقه ١هاي بازار بخشتحت عنوان  ،کنند می

 ٢بازار هاي بخش شوند، دامنک بین مشابه منتشر میسررسید بهادار با   اوراق در دو بخش از

  .شود نامیده می

ن متعدد دیگري نیز دارد که هر یک اها و ناشر زانه بخشتعهدات خبازار قرضه غیر از بخش 

ي   براي مثال، در بخش بازار اوراق قرضه .ها توان متفاوتی در ایفاي تعهدات خود دارند آناز 

) 3؛ (خدمات عمومیهاي  شرکت ) 2(هاي دانش بنیان؛  شرکت) 1بندي ( گروهغیردولتی 

شري که ابین دو ن دامنک. قابل ذکراند سسات مالیؤها و م ) بانک5) صنعتی؛ (4ونقل؛ ( حمل

معروف است. به عنوان مثال بازده  ٣بازار یبخش درون دامنکبخش از بازار باشد به  یکدر 

با همان خدمات عمومی  ي هاي صنعتی و اوراق قرضه شرکت ي ساله 5 ي اوراق قرضه

 دامنکدر آن صورت باشد، درصد  50/4درصد و  56/4 ترتیببه  اگر اعتبار ي رتبه

  است. درصد ي پایه یا صدم نقطه 6بازار بخشی  درون

  که است ریسکی از  ریسک نکول یا ریسک اعتبار عبارت. ناشرریسک اعتباري برآورد

هاي بهره  تعهدات اصل و یا پرداختبه ناشر اوراق قرضه نتواند و یا نخواهد سر موعد 

ي اول براي ارزیابی  اند در درجه کسانی که در بازار اوراق قرضه فعال ي . همهعمل کند

                                                           
1. market sectors 
2. intermarket sectors spread 
3. intramarket sector spread 
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کنند که  هایی رجوع می شرکتبه  ،اوراق ي صادرکننده هرپرداخت یا نکول  ریسک عدم

ها براساس موقعیت  این شرکت تخصص دارند.هاي تجاري  شرکت بندي در رتبه

 ،بندي کنند و از طریق یک سیستم رتبه بندي می هاي مختلف را طبقه اعتباري، گروه

  کنند.  نتایج مورد نظر خود را اعالم می

) 2؛ (١پورزاند  استاندارد) 1اند از: ( عبارتو جهان  بندي عمده در ایاالت متحد رتبه  شرکتسه 

ها  سایر سیستمبیش از تر نقاط جهان]  [در بیشکه هایی  . سیستم٣فیچ گروه )3( و؛ ٢زمودی

باشد.  پورز میاند  هاي دو شرکت مودیز و استاندارد بندي رتبه ،شود ممتاز تلقی می ودارد کاربرد 

 باالترباال به معنی ریسک اعتباري کم و برعکس احتمال  ي رتبهدر هر دو سیستم اصطالح 

و  Aaaبا حروف  زها براي اوراق قرضه توسط مودی رتبهآینده است. باالترین  پرداخت در

هر دو  .باشد می AAیا  Aaبعدي  ي رتبهشوند.  مشخص می AAAپورز با اندتوسط استاندارد 

اند  بندي بعدي به ترتیب عبارت رتبهکنند. سه  سه استفاده می ي رتبهبراي  Aسه از حرف سؤم

بهادار   اوراق بین دامنکنیز وجود دارد.  C , Dبندي  رتبه. B، و BBیا  BBB ،Baیا  Baaاز: 

یکدیگر اند غیر از کیفیت که در این مورد با  جهات شبیه هم ي خزانه و غیرخزانه از همه

شود.  یاد می ٥اعتبار دامنکو  ٤کیفیت دامنک از این تفاوت با اصطالحمتفاوتند و معموالً 

(طبق  Baaي  ي شرکتی با رتبه ساله  ، تفاوت اوراق ده2017 ي ژوئیه 6براي مثال، در تاریخ 

ي پایه (صدم  نقطه 400درصد یا  4ي خزانه در مقطعی از روز به  بندي مودیز) با قرضه طبقه

  هم رسید.درصد) 

  

 طور که در فصل قبل توضیح داده شد، قیمت دارایی مالی در  همان. زمان تا سررسید

 که کند. در آن فصل نشان دادیم همگام با تغییر بازده بازار تغییر می ،طول عمر آن

                                                           
1. Standard & Poor's (S&P) 
2. Moody's  
3. Fitch Group 
4. quality spread 
5. credit spread 
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با فرض  که این تر قیقد قیمت اوراق قرضه به سررسید آن بستگی دارد.تالطم میزان 

تر باشد، نوسانات قیمت  عوامل، هرچه سررسید اوراق قرضه طوالنیبودن سایر  ثابت

اي که سررسید  تر خواهد بود. به طور کلی، اوراق قرضه ناشی از تغییر بازده در بازار بیش

 5 بین ها اي که سررسید آن و اوراق قرضه» مدت کوتاه«ها بین یک تا پنج سال است  آن

ایران به دلیل باالبودن نرخ تورم، این . [در شود می مدت تلقی است میان 12تا 

دامنک دامنک بین دو سررسید مختلف در بازار را  تر است]. بندي متفاوت و کوتاه طبقه

هاي متفاوت  بهادار مشابهی که سررسید بین بازده اوراق ي نامند. رابطهمی 1سررسید

چنان اهمیت دارد که  شود. این موضوع آن نامیده می 2هاي بهره ساختار زمانی نرخدارند، 

  ایم. هاي آینده را به بررسی آن اختصاص داده ما تمامی فصل
  

 معموالً در انتشار اوراق قرضه بندهاي زیادي وجود دارد  .مختلف اوراق قرضه هاياختیار

اختیاراتی براي انجام اقداماتی در مقابل طرف آن اوراق یا به ناشر  ي که یا به دارنده

 گویند. 3اختیار تبعیدهد. اگر اختیاري در اوراق قرضه لحاظ شود به آن اختیار،  دیگر می

است.  ٤استرداد ي مادهشود  میتفویض ترین نوع اختیاري که در انتشار اوراق قرضه  معمول

از تاریخ بخشی از آن را قبل یا کل بدهی دهد  اوراق اجازه می ي به صادرکننده اختیاراین 

دهد  اوراق این امتیاز را می ي به صادرکننده اختیار استردادشده بازپرداخت کند.  سررسید تعیین

این  .کندتعویض تر دارد  پایین ي که نرخ بهره يکه انتشار قبلی اوراق قرضه را با اوراق جدید

قرارداد اوراق هاي بهره در بازار کاهش یابد. عمالً وجود این بند در  نرخدر صورتی است که 

دهد سررسید اوراق قرضه را تغییر دهد. وجود چنین بندي به  قرضه به ناشر اوراق اجازه می

تواند در مورد سررسید اوراق قرضه اطمینان داشته  اوراق قرضه است زیرا نمی ي زیان دارنده

ا ریسک خود را در اوراق بهاداري ب ي که دارنده بخواهد سرمایه . بدین ترتیب درصورتیباشد

                                                           
1. maturity spread 
2. term structure of interest rates 
3. embedded option 
4. call provision 
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 استردادد که وجوه دریافتی در تاریخ وممکن است ناچار شگذاري کند،  نکول مشابه سرمایه

  .گذاري کند جدید سرمایه ي تري دوباره در اوراق قرضه اوراق قرضه را با نرخ کم

اوراق قرضه بتواند  ي که دارنده گنجاندتوان بندي در قرارداد اوراق قرضه  از طرف دیگر می

اي، اختیار فروش اوراق قبل از تاریخ  در چنین اوراق قرضهسررسید اوراق قرضه را تغییر دهد. 

گذار آن است که اگر  آن لحاظ شده است. در اینجا امتیاز سرمایه  معین به قیمت اسمی در

قیمت اسمی تغییر تر از  کمقیمتی هاي بهره پس از انتشار اوراق افزایش و قیمت اوراق به  نرخ

  خود را به قیمت اسمی بازپرداخت کند. ي تواند از ناشر بخواهد اوراق قرضه گذار می ، سرمایهبدیا

دهد اوراق قرضه را با  می اختیار آن ي است که به دارنده اوراقی ١تبدیل قابل ي اوراق قرضه

دهد از  اوراق قرضه اجازه می ي به دارنده  تعداد معینی سهام عادي معاوضه کند. این ویژگی

  مطلوب در قیمت سهام ناشر اوراق قرضه استفاده کند.  تغییرمزایاي 

 ي نسبت به اوراق قرضهآن اوراق  دامنکاي بر  مالحظه ثیر قابلأت تبعیوجود این اختیارهاي 

است. این حقوق لحاظ نشده ها  آن که دردارد اي  خزانه و نیز نسبت به سایر اوراق انتشاریافته

ه طور کلی اگر اختیار تبعی در اوراق براي ناشر مطلوب باشد (مثل حق استرداد)، خریدار ب

براي  اختیار تبعیاگر  .است  خزانهبهادار   اوراق با  تر در مقایسه بیش دامنکخواهان 

، خریدار خواهان دامنک تبدیل به سهام) اختیارفروش و  اختیارگذار مطلوب باشد (مثالً  سرمایه

 ،گذار باشد اي که داراي اختیار مطلوب براي سرمایه در واقع اوراق قرضه د بود.هتري خوا مک

  اوراق فاقد این اختیارست.تر از  اش کم نرخ بهره
  

 البته [شود.  تر کشورها از درآمد بهره مالیات دریافت می در بیش .پذیري بهره مالیات

از مالیات معاف هنوز ها  این مسئله در ایران معمول نیست و سود دریافتی از بانک

شود.  هاي بهره در سطح فدرال مالیات گرفته می درآمد اغلبمریکا نیز از ا. در ]است

                                                           
1. convertible bond 
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هاي  غیر از اخذ مالیات بر درآمد فدرال، ممکن است از درآمد بهره مالیات همچنین

  ود.محلی و ایالتی نیز اخذ ش

 ي اي را که ناشی از انتشار اوراق قرضه قانون مالیات فدرال به طور خاص درآمدهاي بهره

 ي هاي واجد شرایط باشد، از مالیات فدرال معاف کرده است. اوراق قرضه شهرداري

شوند و  هاي ایالتی و محلی منتشر می که توسط دولتاست ها اوراق بهاداري  شهرداري

 ي اوراق قرضه ي کنند. عمده ها استفاده می آنوجوه  اي از منطقهمقامات محلی و یا 

 ي دلیل ویژگی معافیت مالیاتی اوراق قرضه مالیات معاف هستند. بهاز ها  شهرداري

با همان سررسید تعهدات خزانه تر از  ها کم  شهرداري ي بازده اوراق قرضه ،ها شهرداري

براي اوراق معاف از  ﴾2002نوامبر  3﴿ور اي د گذشتهاین رابطه را در  11- 4است. جدول 

هاي  مقایسه را براي سال 11-4ي جدول  [ادامهدهد.  بندي باال نشان می مالیات با رتبه

ي  شود که قبل از احتساب مالیات، بازده قرضه دهد. مالحظه می نشان می 2017و  2016

انه قرار دارد. ي خز ي قرضه بازده ٪95تا  90ي  ها در دامنه شهرداري﴾ AAA﴿معتبر 

ها  هم بهتر شده و معافیت مالیاتی اوراق شهرداري 2002یعنی وضعیت نسبت به سال 

گذاري خوب قرار  بندي فرصت سرمایه کماکان این اوراق را در ایاالت متحده در طبقه

بهادار خزانه معموالً   بهادار معاف از مالیات و اوراق  تفاوت در بازده بین اوراقدهد.]  می

تر آن که این  شود. دقیق ب صدم درصد بیان نشده و به صورت درصد عنوان میبرحس

مشابه  ي درصدي از بازده اوراق معاف از مالیات نسبت به اوراق خزانه ي تفاوت به مثابه

  آمده است. 11- 4شده در جدول  شود. درصد محاسبه بیان می

درآمد فدرال به شکل زیر محاسبه پس از کسر مالیات بر   ي مشمول مالیات بازده اوراق قرضه

  شود: می

  الیاتبازده بعد از مبازده قبل از مالیات =  × )1- (نرخ نهایی مالیات  
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درصدي دارد و  9ي مشمول مالیات بازده  براي مثال، فرض کنید اوراق قرضه

درصد است. بازده بعد از  31گذاري آن را خریده است که نرخ مالیات نهایی وي  سرمایه

  شود: به شرح زیر محاسبه می مالیات

1)0/09(6/210/06210/31درصد  بازده بعد از مالیات:    
  

، 2002نوامبر سال  30 هاي به تاریخ بندي باال  معاف از مالیات داراي رتبهبهادار   اوراق بازده  11- 4 جدول 

  2017ي  ژانویه 21و  2016دسامبر  31

  خزانه بازده به مثابه درصدي از بازده  بازده  سررسید

  %8/87  %05/3  سال 1

  %5/86  %10/4  سال 3
  %4/81  %60/4  سال 5
  %4/81  %40/5  سال 10

  %9/82  %15/6  سال 30

  
  

  ﴿٪﴾بازده اوراق بهادار خزانه   ﴿٪﴾ها  شهرداري AAA  اوراق بازده  سررسید
30/01/2017  31/12/2016  سررسید  31/12/2016  30/01/2017  

  21/1  19/1  08/1  21/1  سال 2
  91/1  93/1  63/1  79/1  سال 5

  45/2  45/2  32/2  31/2  سال 10
  06/3  07/3  08/3  04/3  سال 30

  
  

مشمول مالیات باید بدهد  ي که اوراق قرضهمحاسبه کنیم را بازدهیی توانیم  می همین ترتیببه 

نامیده  ١ مالیاتمشمول بازده، بازده معادل . این به دست آیدهمان میزان بازده بعد از مالیات تا 

  شود. شود و به شرح زیر تعیین می می

  = بازده معادل مشمول مالیات  بازده بعد از مالیات

                                                           
1. equivalent taxable yield 

  2002، تحقیق ابزارهاي با درآمد ثابت، نوامبر سال کسمنبع: گزارش هفتگی بازار، گلدمن سا               
 

 Bloombergو بلومبرگ  Black Rockبلک راك منبع: 
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  )1-  اتیمال یی(نرخ نها
  

درصد نرخ نهایی مالیات دارد اوراق  31گذاري که  براي مثال، فرض کنید سرمایه

مشمول درصد بازده دارد. بازده معادل  21/6خرد که  معاف از مالیاتی را می ي قرضه

  زیر است:رقم مالیات او معادل 

=09/0=9درصد   بازده معادل مشمول مالیات:
0621/0  

)31/0 -1(  

باالتر خواهد   مالیاتمشمول توجه کنید که هرچه نرخ نهایی مالیات باالتر باشد، بازده معادل 

مشمول % باشد، بازده معادل 36%، 31جاي  بود. بنابراین، در مثال قبلی ما اگر نرخ مالیات به

  شود: %، به شرحی که ذیالً نشان داده می9% خواهد بود و نه 7/9مالیات 

  =097/0= 7/9درصد   مالیات: بازده معادل مشمول
0621/0  

)36/0 -1(  

ایالتی و محلی ممکن است اوراقی را که در سطح فدرال از مالیات معاف است،  هاي دولت

پرداختی اوراق  ي بهره کلها  د. بعضی از شهردارينمشمول مالیات محلی و ایالتی قرار ده

ها  اند. بعضی از ایالت اند؛ بعضی دیگر چنین نکرده ها را از مالیات معاف کرده مشارکت شهرداري

کنند از مالیات  ها در سطح ایالت منتشر می اي را که شهرداري دریافتی اوراق قرضه ي بهره

ارج از ایالت مالیات هاي خ ي شهرداري ي ناشی از اوراق قرضه اما از درآمد بهرهاند،  معاف کرده

بندي و سررسید مشابه ممکن  بهادار دو شهرداري با کیفیت، رتبه  در نتیجه، اوراق .گیرند می

شود و از  ها اعمال می هاي مالیاتی مختلفی بر آن چرا که سیاست ،است که داراي دامنک باشند

لف هستند با هایی که در ایاالت مخت شهرداري ي این رو تقاضاي نسبی براي اوراق قرضه

تقاضا براي  ؛هایی مثل نیویورك کند. براي مثال، نرخ مالیات باال بر درآمد ایالت یکدیگر فرق می

ها نرخ مالیات بر درآمد ایالتی  هایی که در آن ها را نسبت به شهرداري شهرداري ي اوراق قرضه

  ، کاهش داده است.پایین است (همچون فلوریدا)
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کنند. 	کند مالیات مطالبه اوراق بهاداري که خزانه منتشر میاز ه ها اجازه ندارند ک شهرداري

غیرخزانه با همان  مالیاتمشمول بهادار  بنابراین بخشی از دامنک بین اوراق خزانه و اوراق

  هاي دولتی و محلی است. بیانگر ارزش معافیت از مالیات ،سررسید
  

 نقدشوندگی متفاوتی  ي رتبه  قرضهاوراق . ي منتشره نقدشوندگی مورد انتظار اوراق قرضه

گذاران  تر باشد، بازدهی که سرمایه بیش وراقی. هرچه نقدشوندگی مورد انتظار ادارند

بهادار خزانه اوراقی با  اوراق ،طور که قبالً گفته شد تر است. همان کنند کم درخواست می

بت به اوراق اوراق خزانه نس تر کم. بازده در جهان استترین میزان نقدشوندگی  بیش

 ي غیرخزانه تا حد زیادي به تفاوت در نقدشوندگی مربوط است. حتی در داخل بازار قرضه

جاري نقدشوندگی  هاي قرضههایی در نقدشوندگی وجود دارد، چرا که  خزانه، تفاوت

 هاي گذشته دارد. قرضهتري نسبت به  بیش
  

  

  مطلب بدانید: ي نکات مهمی که باید بیش از ادامه

 باشد. پایه یا مبنا می ي جاري با هر سررسید مشخص، نرخ بهره ي بهادار خزانهاوراق  .1

) نسبت به ي پایه یا صدم درصد نقطهبراساس  محاسبه(  اوراق بهادار غیرخزانه با دامنک بهره .2

 شود. جاري معامله می ي بهادار خزانه اوراق

ناشر، ریسک  نوعاز:  ندگذارند عبارت بازده در بازار اوراق قرضه تاثیر می يها عواملی که بر دامنک .3
 .یبرخورد مالیاتی با درآمد بهره و نقدشوندگ ،یاعتباري، زمان تا سررسید، وجود اختیارهاي تبع

 شود. دهند تعیین می قرضه می  کننده به اوراق يبند هاي رتبه که شرکت يا ریسک اعتباري ناشر با رتبه .4

 درآمدیابد.   شیافزا ایتواند باعث شود که دامنک قرضه با اوراق خزانه کاهش و  می یاختیارهاي تبع .5

ها معموالً از مالیات بر درآمد فدرال معاف است، و در نتیجه  شهرداري ي ناشی از اوراق قرضه ي بهره
  کنند. تر از اوراق خزانه دارند منتشر می ها اوراقی را که بازده کم شهرداري

  

 خالصه 

فیشر که در مدل  ي مهم در مورد تعیین سطح نرخ بهره عبارت است از نظریه ي نظریهدو 

تمایل نقدینگی کینز. از نظر فیشر دالیل  رجحان ي ، و نظریهبه کار رفتهنیز  دادنی واموجوه 

نظرکردن از  صرف ؛ یعنیاسترجحان زمانی نرخ نهایی سطح درآمد، نرخ بهره و  ،انداز پسبه 

هاي  گیري به دلیل فرصت تقاضا براي وام .تر آتی امید مصرف بیشمصرف جاري به 
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است که  ییوري نهایی سرمایه عاید آید. بهره هاي اقتصادي به وجود می گذاري بنگاه سرمایه

 ي معکوس با نرخ بهره دارد. نرخ بهره ي شود و رابطه حاصل می یگذاري اضاف از سرمایه

شود. هنگامی که تورم  انداز ایجاد می براي پستعادلی از کنش و واکنش تقاضا و عرضه 

  واقعی و صرف تورم مورد انتظار است. ي وجود دارد، نرخ تعادلی هم ترکیبی از نرخ بهره

گوید نرخ بهره  کند و می وجوه نقدي یا پول در معامالت تاکید می  ي کینز بر نقش نظریه

ها براي کاالها و  مد و سطح قیمتشود. تقاضا براي پول بیانگر درآ در بازار پول تعیین می

ي پول در این نظریه توسط  ي معکوس با نرخ بهره دارد. عرضه خدمات است و رابطه

را تغییر داد. در   توان نرخ بهره ي پول می شود و با تغییر عرضه بانک مرکزي کنترل می

ح بازده ي پول سه تأثیر متضاد بر سطح نرخ بهره دارد که به سط واقع تغییرات در عرضه

اند از تأثیر نقدینگی، تأثیر درآمدي، و  و اشتغال در اقتصاد مربوط است. این آثار عبارت

  تأثیر انتظارات قیمت.

هاي اصلی اوراق قرضه عبارت است از: نرخ کوپن، زمان تا سررسید، اصل یا  ویژگی

فعلی اي که ارزش  ارزش اسمی. بازده تا سررسید اوراق قرضه عبارت است از نرخ بهره

  کند. میبرابر جریان نقدي اوراق قرضه را با قیمت بازار آن 

هاي بهره وجود دارد.  بلکه ساختاري از نرخ ،واحد وجود ندارد ي اقتصادي نرخ بهرههیچ در 

خزانه،  ي گویند. نرخ بهره مختلف را دامنک بازده می ي تفاوت بین بازده دو اوراق قرضه

بهادار مشابه  بهادار غیرخزانه با اوراق پایه یا مبنا است. دامنک بازده بین اوراق ي نرخ بهره

د از: نگذارند عبارت ثیر میتأ شود. عواملی که بر این دامنک خزانه، صرف ریسک نامیده می

) موقعیت اعتباري 2( ها؛ اعم از اوراق دولتی، اوراق شرکتی یا اوراق شهرداري ) نوع ناشر،1(

) 3شود؛ ( گیري می اندازه  کننده تجاري بندي هاي رتبه بندي شرکت ا سیستم رتبهناشر که ب

تبعی در انتشار اوراق قرضه (از قبیل اختیار استرداد،  هاي) اختیار4زمان یا سررسید ابزار؛ (

پذیري درآمد بهره در   مالیاتوضعیت ) 5اختیار فروش یا اختیار تبدیل به سهام عادي)؛ (

  ) نقدشوندگی مورد انتظار هر انتشار.6ها؛ و ( شهرداريسطوح فدرال یا 
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 واژگان 
  

گویند: نرخ حداقلی که  نیز می ١مبنا ي که به آن نرخ بهره :(base interest rate)پایه  ي نرخ بهره

  کند. جاري خزانه با همان سررسید برابري می ي کند و با نرخ اوراق قرضه گذار طلب می سرمایه

اوراق قرضه به  ي ماهه 6: تبدیل بازده  (bond – equivalent yield) قرضه بازده معادل اوراق

  آید. بازدهی ساالنه که با دو برابر کردن مقدار آن بدست می

اوراق  ي اي که در آن دارنده : اوراق قرضه(convertible bond)تبدیل به سهام  قابل ي اوراق قرضه

  قرضه را با تعداد معینی سهام شرکت معاوضه کند.ختیار برخوردار است که اوراق اقرضه از این 

بندي اوراق  : رتبه (credit rating , quality rating) کیفیت بندي رتبهاعتباري یا  بندي رتبه

هاي  نحوي که شرکت پرداخت آن به منتشره براساس احتمال نکول یا عدم ي قرضه

  کنند. تجاري محاسبه می  بندي رتبهمتخصص در 

به خریدار یا ناشر اوراق  در قرارداد قرضهاختیاري که : (embedded option)تبعی اختیار 

  .شود میقرضه اعطا 

 ي که باید به اوراق قرضه : بازدهی(equivalent taxable yield)مالیات مشمول بازده معادل 

   .بازده اوراقی شود که از مالیات معاف استتا معادل  تعلق بگیرد  مالیات مشمول

مشاهده را  اسمی قابل ي نرخ بهره براساس آنقانونی که  : (Fisher's Law) رقانون فیش

  کنند. تعریف میمرکب از نرخ واقعی و صرف تورم مورد انتشار 

تحلیل کالسیک از عرضه و تقاضا : (Fisher's theory of interest)  فیشر ي بهره ي نظریه

  گذاري. سرمایه براي وجوه قابل

ي  نشانهبندي کیفیت آن  رتبهاي که  اوراق قرضه: (high – grade bond)ریسک  مکاوراق 

  .ناچیزبودن ریسک اعتباري آن است

                                                           
1. benchmark interest rate 
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پول  ي اي که به دلیل افزایش عرضه افزایش نرخ بهره: (income effect) ثیر درآمديأت

  . برودباالپول و تقاضاي  یابداقتصاد افزایش  شود درآمد افتد. این عرضه باعث می اتفاق می

بخش  دو ي شکاف بین نرخ بهره: (intermarket sector spread)بخشی  ي بین دامنه

  که سررسید یکسان دارند.وراقی مختلف بازار اوراق قرضه براي ا

تفاوت بین بازدهی که دو اوراق قرضه : (intramarket sector spread)  بخشی ي درون دامنه

  ند.نک ارائه میدر همان بخش از بازار اوراق قرضه 

 افزایشِعلت آن نرخ بهره که  ي : کاهش اولیه(liquidity effect)  ثیر نقدینگیأت

  .استپول  ي عرضه

که این نظریه  :(liquidity preference theory of interest)  نقدینگی بهرهرجحان  ي نظریه

بازار پول جایی است و شود،  می تعییننرخ بهره در بازار پول  گوید کرد میمطرح آن را کینز 

 شود. نقدینگی توسط بانک مرکزي تعیین می ي پول در کنش و واکنش با عرضه يتقاضا که

 این نظریه سطح: طبق (loanable funds theory of interest)بهره  دادنی واموجوه  ي نظریه

  هاي مختلف اقتصاد دارد. وجوه در بخشنرخ بهره بستگی به عرضه و تقاضاي 

عایدي اضافی ناشی از مبالغ : (marginal productivity of capital)هایی سرمایه وري ن بهره

  فیشر. ي گذاري در نظریه اضافی سرمایه

مصرف جاري  ي تمایل فرد به معاوضه: (marginal time preference)  رجحان زمانی نهایی

  فیشر. ي با مصرف آتی در نظریه

ندي انتشار اوراق قرضه برحسب نوع ناشر یا ب : رتبه(market sectors)هاي بازار  بخش

  هاي دیگر اوراق قرضه از قبیل سررسید. براساس ویژگی

که  روزي ؛که تعهد بدهی دیگر وجود نخواهد داشت روزي: (maturity)سررسید 

عمل در بازار  ي نحوه .باید اوراق قرضه را بازپرداخت کند اوراق قرضه می ي صادرکننده

یا زمان » سررسید«اوراق قرضه صرفاً » زمان تا سررسید«اوراق قرضه آن است که به 

  اوراق قرضه گویند.
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  .: دامنک بین دو بخش بازار که سررسیدهاي مختلف دارند(maturity spread)دامنک سررسید 

هاي محلی منتشر  : اوراق بهاداري که دولت(municipal bonds)  ها ري شهردا ي اوراق قرضه

 یابد. هاي ایالتی و محلی است انتشار می به دولت وابسته ها و نهادها سازماناز طرف کنند یا  می

 مقادیرکه براساس  اي رخ بهره: ن(nominal rate of interest) اسمی ي نرخ بهره

 ي در نتیجهها  آن ه به تغییربدون توج ،شود محاسبه و بیان می ي اصل و بهره شده پرداخت

  .عمر وامتغییر قدرت خرید در طول 

انتشار اوراق  :(off – the – run Treasury issue)  غیرجاري ي خزانه ي نتشار اوراق قرضها

  .هاي اخیر قرضهقبل از انتشار شته و ذزمانی در گخزانه به شکل حراج  از طرفقرضه 

 current به این اوراق ): on-the-run Treasury issue( جاريدار  کوپن ي  اوراق قرضه

coupon issue آخرین انتشار اوراق قرضه توسط خزانه براي سررسید  گویند. نیز می

  خاص به شکل حراج.

اي که به دلیل افزایش  افزایش نرخ بهره: price expectations effect  ثیر انتظارات قیمتأت

  .برد را باال میتورم آتی شود و انتظار براي  ایجاد میپول  ي عرضه

 ٣خریدارزش باز و ٢، ارزش سررسید1ارزش اسمیآن که به  :(principal value)ارزش اصل 

اوراق  ي پذیرد در سررسید خاص به دارنده اوراق می ي مبلغی که صادرکنندهگویند.  مینیز 

   قرضه پرداخت کند.

 اختیاراوراق  ي اي در قرارداد اوراق قرضه که به دارنده ماده: (put provision)اختیار ي  ماده

 هاي معین به صادرکننده بفروشد. دهد اوراق خود را به قیمت اسمی در تاریخ می

: دامنک بین اوراق خزانه و (quality spread or credit spread)دامنک کیفیت یا اعتباري  

  ند.ا پرداخت یکسان اعتباري یا ریسک عدم ي هر لحاظ غیر از رتبهاي که از  بهادار غیرخزانه اوراق

                                                           
1. par value  face value  یا
2. maturity value 
3. redemption value 
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اوراق تعهد  ي که طی آن صادرکننده : مدت زمانی(term to maturity)سررسید زمان تا 

  باشد که تعهد کرده است.شرایط مشخصی  پاسخگويکرده است 

 هاي بین بازده ي رابطه: (term structure of interest rates) هاي بهره ساختار زمانی نرخ

  هاي مختلف. مقایسه با سررسید قابلبهادار  اوراق

از طرف اوراقی که  :,Treasury security) (Treasuriesبهادار خزانه   اوراق ، خزانهتعهدات 

 خزانه وجود دارد.بهادار   نوع اوراقیابد. دو  انتشار میداري  خزانهاز طرف ایاالت متحد و   دولت

  .دار کوپنبهادار   اوراق تنزیلی وکوپن یا  بهادار بدون اوراق

اي که ارزش جاري جریان نقدي اوراق  نرخ بهره: (yield to maturity)تا سررسید  بازده

  کند. را مساوي با قیمت بازار آن می )از جمله اصل آن(قرضه 

مختلف. این  ي رضههاي دو ق بین بازده: دامنک )yield spread( دامنکبازده یا دامنک 

  شود. یان میصدم درصد بي پایه یا  نقطهمعموالً براساس  دامنک
  

 ها  پرسش
  

  فیشر به چه معناست. ي نرخ بهره ي توضیح دهید که عبارات زیر در نظریه .1

  زمانی؛ رجحانالف) نرخ نهایی 

  وري نهایی سرمایه؛ ب) بهره

  تعادلی. ي ج) نرخ بهره

فیشر  ي تعیین نرخ بهره ي دهی را به نظریه وام وجوه قابل ي الف) چگونه نظریه .2

  دهند؟ تعمیم می

وجوه  ي دولت بر نرخ تعادلی در نظریه ي بودجهمیزان کسري  ب) چگونه تغییر

  گذارد؟ ثیر میأدهی ت وام قابل

نقدینگی کینز با یکدیگر  رجحان ي ، پول و اوراق قرضه، در نظریهها داراییالف) چگونه  .3

  کند؟ فرق می

  گذارد؟ کینز اثر می ي ب) چگونه تغییر درآمد بر سطح تعادلی نرخ بهره در نظریه
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  گذارد؟ ثیر میأپول بر نرخ آن ت ي ج) چگونه تغییر عرضه

  ثیر انتظارات قیمت.أثیر درآمدي؛ و تأثیر نقدینگی؛ تأها را شرح دهید: ت الف) معناي این واژه .4

  دهند؟ پول بر نرخ بهره را توضیح می ي ثیر افزایش عرضهأسه مفهوم چگونه ت اینب) 

 دالري دارد: 1ر000اوراق قرضه را در نظر بگیرید که همه ارزش اسمی نوع سه  .5
  

  قیمت بازار(دالر)  نرخ کوپن(%)  اوراق قرضه

   1ر100  8 الف
   900  7 ب

  1ر000  9 ج
  

  چیست؟ ج ي الف) بازده تا سررسید اوراق قرضه

  % است؟8تر از  تر یا کوچک بزرگ الف ي ب) آیا بازده تا سررسید اوراق قرضه

  % است؟9تر از  تر یا کوچک بزرگ ب ي ج) آیا بازده تا سررسید اوراق قرضه

درصد، پرداخت  11سال تا سررسید، نرخ کوپن  19زیر را در نظر بگیرید:  ي اوراق قرضه .6

دالر. فرض کنید قیمت بازار این اوراق قرضه  1ر000بهره در هر شش ماه، و ارزش اسمی 

دالر است. با توجه به اطالعاتی که در زیر آمده است، بازده تا سررسید را  1ر64/233برابر 

  اوراق قرضه تعیین کنید:معادل براي این اوراق قرضه براساس بازده 
 

  کل ارزش فعلی جریان نقد(دالر)  (%) ي مورد محاسبه نرخ بهره
   1ر32/562  00/3
  1ر96/486  25/3
  1ر82/416  50/3
  1ر46/351  75/3
  1ر52/290  00/4
  1ر64/233  25/4

  

 1ر000ارزش اسمی هر کدام  ا کهرر زی ي قرضه ي نوع ورقههاي نقدي دو  الف) جریان .7

  د نشان دهید:نکن و هر شش ماه سود سهم پرداخت میدارند دالر 
 

  قیمت دالر  سال تا سررسید  (%)نرخ کوپن  اوراق قرضه
   20/884  5  7 الف
   70/967  4  9  ب
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  قرضه محاسبه کنید. ي ورقهب) بازده تا سررسید را براي این دو 

تحت عنوان اطالعات  ساکسگزارش شرکت گلدمن  2016در پایان ماه دسامبر سال  .8

 29اطالعات در مورد بازار اوراق خزانه در پایان روز  منتشر شد. این هفتگی بازار

  :به شرح زیر استدسامبر 

  جاري ي خزانه بهادار اوراق

  بازده(%)  سررسید

  77/3  ماه 3
  95/3  ماه 6

  25/4  سال 1
  23/5  سال 2

  78/5  سال 3
  67/6  سال 5
  02/7  سال 7

  37/7  سال 10
  65/7  سال 20

  88/7  سال 30
  

  

  غیرجاريي  خزانه هاي قرضه

  بازده(%)  انتشار

  42/7  سال (قدیمی) 10

  90/7  (قدیمی) سال 30

  الف) ریسک اعتباري اوراق خزانه چه رقمی است؟

  شود؟ پایه تلقی می ي خزانه نرخ بهره اسناد  ب) چرا نرخ بازده

  جاري چیست؟ ي  خزانه تعهدات ج) منظور از 

  چیست؟ گذشته یا غیرجاري ي خزانه  منظور از اوراق د)

 10ي  خزانهي  قرضهغیرجاري و  ي ساله 10 ي خزانهي  قرضه (i)بازده بین  دامنکهـ) 

ساله  30 ي خزانهي  بازده بین قرضه دامنک (ii)و  ؟سال جاري چیست ي  ساله

  غیرجاري چیست؟ ي ساله 30جاري و 
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  دهد؟ جاري و غیرجاري چه چیزي را نشان می ي خزانه ي  قرضهبازده بین  دامنکو) 

اطالعات زیر  ساکگلدمن سگزارش بازار هفتگی شرکت ، 2017سال  ي در اول ژانویه .9

  دهد: ها در پایان آن روز نشان می شرکت ي را در مورد اوراق قرضه
  

  بندي چیست؟ منظور از رتبهالف) 

  ترین ریسک اعتباري را دارند؟ بیش  قرضه ي ورقهب) کدام یک از پنج 

  چیست؟ ز دامنکج) منظور ا

  چیست؟ مبنا ي خزانهاوراق د) منظور از 

 8 الؤمندرج در سخرانه  ي شده براي بازار اوراق قرضه هـ) با توجه به اطالعات داده

  شوند؟ شده محاسبه می ارشکه گزهایی  دامنکبگویید چگونه 

  باشد؟ را که در باال بیان کردیم بیانگر یک صرف ریسک می دامنکیو) چرا هر 

  االت زیر پاسخ دهید:ؤقبل گزارش شد به س  الؤها که در س شرکت ي با توجه به اوراق قرضه .10

تر از اوراقی دارد که  تر یا بیش بندي شده بازدهی کم رتبه AAAاي که  الف) آیا قرضه

  ؟است و همان سررسید را دارد AAبندي آن  رتبه

چه رقمی  2شرکت منتشرشده توسط  ي و اوراق قرضه 1ب) دامنک قرضه بین شرکت 

  است؟

جهت است و  هم» الف«ال ؤبا پاسخ شما به س» ب«شده در بند  گزارش دامنکج) آیا 

  انطباق دارد؟

  ابنم ي خزانهاوراق   دامنک  بازده(%)  بندي رتبه  ناشر

  AAA  87/7  50  10  1شرکت 

  AA  77/7  40  10  2شرکت 

  AAA  60/8  72  30  3شرکت 

  AA  66/8  78  30  4شرکت 

  BBB  43/9  155  30 5شرکت 
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ریسک اعتباري را نشان چیزي بیش از قرضه  ي ورقهبازده بین این دو  دامنکد) 

  باشد؟ می دامنکدهد. چه عوامل دیگري بیانگر این  می

 1شرکت  ي ق قرضهنیست. اما اورا استرداد قابل 2شرکت  ي هـ) اوراق قرضه

بین این دو  دامنک تاکند  است. چگونه این اطالعات به شما کمک می استرداد  قابل

  ؟تفسیر کنیداوراق قرضه را 

  االت زیر پاسخ دهید:ؤبه س ،مطرح شده است 9ال ؤکه در س ییها شرکت ي براي قرضه .11

  چیست؟ 4دو شرکت تلفن و شرکت  ي الف) دامنک بازده بین قرضه

 4شرکت  ي اوراق قرضهنیست. اما  استرداد قابل 3رکت ش ي ب) اوراق قرضه

  ؟دهد چه چیزي را نشان می» الف«بازده منعکس در بند  دامنکاست.  استرداد قابل

بندي  طبقهونقل  است و بنابراین در صنعت حملهواپیمایی شرکت مالک  5ج) شرکت 

بین اوراق  دامنک بازده .فراخوانی نیست قابلاین شرکت  ي شده است. اوراق قرضه

  دهد؟ چه چیزي را نشان می دامنکچیست، و این  3ي  قرضه و 5شرکت  ي قرضه

تحت عنوان گزارش هفتگی  سگزارش شرکت گلدمن ساک 2003دسامبر سال  29در  .12

  دهد: بندي باال و معاف از مالیات نشان می بهادار با رتبه  بازار اطالعات زیر را در مورد اوراق

  بازده(%)  سررسید
  درصدي از  ي بازده به مثابه

  بازده خزانه(%)

  5/76  20/3  سال 1
  4/80  65/4  سال 3
  4/76  10/5  سال 5
  7/78  80/5  سال 10
  5/82  50/6  سال 30

  

  الف) منظور از اوراق بهاداري که معاف از مالیات است چیست؟

  بندي باال دارد چیست؟ رتبهاي که  ب) منظور از اوراق قرضه

خزانه با همان بهادار   اوراق تر از بازده معاف از مالیات کمبهادار   اوراق ج) چرا بازده

  سررسید است؟
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  چیست؟  مالیاتمشمول د) منظور از بازده معادل 

بازده بین  دامنکاطالعاتی در مورد  ساکچنین در همان گزارش گلدمن س هـ) هم

  بازده بین بازارها چیست؟ دامنکمنظور از  ؛بازارها آمده است

  در اوراق قرضه چیست؟ تبعی ي الف) منظور از اختیار معامله .13

وجود داشته که در انتشار اوراق قرضه ممکن است  تبعی ي ب) سه مثال از اختیار معامله

  ارائه دهید؟ باشد

  دهد یا کاهش؟ پایه افزایش می ي صرف ریسک را نسبت به نرخ بهره تبعیج) آیا اختیار 


