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 چکیده

کاربرد اصلی هزینه سرمایه در ارزشیابی یک سرمایه گذاري درحال حاضر یا آینده و همچنین انجام تصمیمات مربوط به پذیرش پروژه 

د انتظار حاصل از سرمایه گذاري توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه در هر دو مورد بازده هاي مور .سرمایه گذاري است

هزینه سرمایه در واقع میانگین وزنی هزینه  .مربوط به سرمایه گذاري یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند

در . ام و به بیان دیگر بازده مورد انتظار صاحبان سهام استمشکل اصلی در محاسبه آن تعیین هزینه سه .هزینه بدهی است سهام و

 در رابطه با شرکت CAPM)(در این مقاله مدل ارزش گذاري دارایی هاي سرمایه اي . این رابطه مدل هاي متعددي ابداع شده است

 رگرسیون قابل قبول تشخیص داده  نتایج بدست آمده حاصل از.هاي معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است

لذا مدل . نسبتاً کم اطالعات موجود و کارا نبودن بازار بورس اوراق بهادار تهران دانستعلت این امر را می توان ناشی از تعداد . نشد

برآورد شد و در هزینه سهام شرکت هاي گروه کانه فلزي با استفاده از این مدل . رشد گوردون براي برآورد هزینه سهام انتخاب شد

  .نهایت با استفاده از اطالعات موجود در گزارشات صورت هاي مالی شرکت ها، هزینه سرمایه براي آنها محاسبه شد

ABSTRACT  

Cost of capital is the opportunity cost or the rate of return the investors could expect to earn on 

other investments of equivalent risk. The cost of capital is customarily used as a discount rate to 

convert expected future returns to a present value. The cost of capital is usually calculated as a 

weighted average of the after-tax interest cost of debt and the cost of equity, that is, the expected 

rate of return on the firm’s common stock. This is called the weighted average cost of capital 

(WACC). The main problem in calculating the WACC is cost of equity, so, several models are 

presented. However, in general, the main proposed model is Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

In this paper the application of CAPM for Iranian mining companies, listed in Tehran Stock 

Exchange, are studied. The results from regression analysis have shown that at present CAPM is not 

applicable. Therefore, the Gordon growth model is applied and the cost of equity for metal minerals 

companies is estimated. The equity and debt level and also the cost of debt are obtained from the 

financial statement of these companies. Finally, the cost of capital is estimated.  

  .، مدل رشد گوردون، شرکت هاي معدنی، بازار بورس اوراق بهادار تهرانCAPM ،WACCهزینه سرمایه، : کلمات کلیدي
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 مقدمه

براي یک سرمایه گذاري خاص در واقع یک هزینه فرصت یـا درصـد    1هزینه سرمایه

نرخ . بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاري دیگر با ریسک مشابه است

که براي تبدیل جریان هاي نقدي آینده به ارزش فعلی مورد اسـتفاده قـرار    2کاهش

می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه بـه میـزان            

 (WACC) 3مشارکت آنها در کل سرمایه گذاري یا میانگین وزنـی هزینـه سـرمایه              

 و بـدهی یـا وام تـأمین مـالی مـی      از آنجا که شرکت ها با مخلـوطی از سـهام         . باشد

 هزینه سرمایه شرکت معموالً به عنـوان میـانگین وزنـی از هزینـه       (D=E+V)شوند

هزینه بدهی سود یا نـرخ بهـره وام بعـد از    . محاسبه می شود 5و هزینه سهام4 بدهی

. هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادي شرکت است. کسر مالیات است

. رد نظر نسبت هاي بدهی و سهام در سـاختار سـرمایه شـرکت هـستند    وزن هاي مو  

 هزینه بـدهی  .براي محاسبه هزینه بدهی از نرخ بهره بعد از مالیات استفاده می شود  

البتـه در محاسـبات از نـرخ مـؤثر بهـره       . در واقع در صد سود یا نرخ بهره وام اسـت          

  :رتست ازرابطه کلی محاسبه نرخ مؤثر بهره عبا. استفاده می شود

   بهرهرنرخ مؤث=  نرخ بهره ×)1-نرخ مالیات(

 :)Brealey et al.,2001(در نتیجه میانگین وزنی هزینه سرمایه برابر است با 

)1(  

  
 .  برابر با نرخ مالیات شرکت استTCکه در آن 

   هاي برآورد هزینه سهاممدل

طور مستقیم در بازار قابـل مـشاهده     برآورد هزینه سهام معموالً آسان نیست زیرا به         

از این رو مدل هاي متعددي براي برآورد آن ارائه شده است که متـداولترین              . نیست

این مقالـه ضـمن   . است (CAPM )6 گذاري دارایی هاي سرمایه ايارزشمدل آنها 

ورس          بررسی این روش به کاربرد عملی آن در شرکتهاي معدنی پذیرفتـه شـده در ـب

  .تهران می پردازداوراق بهادار 

   CAPMمدل 

است، زیرا در صورت کـارا بـودن بـازار     7اندیشه بنیادین در این بخش کارا بودن بازار 

 یک بازار مالی زمانی .سرمایه، قیمت اوراق بهادار به درستی و عادالنه تعیین می شود

، کارایی دارد که قیمت هاي اوراق بهادار بازتـابی از همـه اطالعـات دربـاره اقتـصاد                 

  .)Fama,1970; Fama,1991(. بازارهاي مالی و شرکت فروشنده آن اوراق باشد

 )Lintner,1965( ، لینتنر)Sharpe,1964( اولین بار توسط شارپCAPMمدل 

آنها در الگوي پیـشنهادي     .  توسعه داده شد   60 در دهه    )Treynor,1961(و ترینور 

یکـی از  . برقرار کننـد  8خود کوشیدند تعادلی ضمنی بین ریسک و بازده اوراق بهادار     

را انجـام   9این فرضیات این مدل این است که صاحبان سهام به خوبی متنوع سـازي         

و دارائـی  تنوع سرمایه گذاري به معناي تخصیص منابع مالی به دسـت کـم د           . دهند

. ریسک به دو بخش سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می شود        . مختلف است 

  :)Ross et al.,2002(تعاریف زیر تفاوت این دو نوع ریسک را نشان می دهند

ریسک سیستماتیک ریسکی است که به نـسبت هـاي مختلـف بـر تعـداد زیـادي از        

 .دارایی ها تأثیر می گذارد

                                                             
1 cost of capital 
2 discount rate 
3 Weighted Average Cost of Capital 
4 cost of debt 
5 cost of equity 
6 Capital Asset Pricing Model 
7 Market Efficiency 
8 security 
9 diversification 

رایـی یـا گـروه کـوچکی از      تنها بر یـک دا هریسک غیر سیستماتیک ریسکی است ک   

 .دارایی ها تأثیر می گذارد

تنها بخشی که سرمایه گذاران نگران آن هستند ریسک سیستماتیک است زیرا فرض 

 ()بر این است که تمام ریسک هاي غیر سیستماتیک می توانند با احراز یـک سـبد          

 CAPMلـذا در مـدل   .  از دارائی هاي ریسکی حذف شـوند   10متنوع سرمایه گذاري 

. احبان سهام عادي تنها در معرض ریسک سیستماتیک سـرمایه گـذاري هـستند              ص

. ي مربوط به سرمایه گذاري مربوطه استβمبناي اندازه گیري ریسک سیستماتیک     

در این روش بازده یک سهم شرکت می تواند توسط رابطه زیر به بـازده بـازار سـهام          

  : شودهربط داد

  :که در آن

Rf  =  نرخ بهره بدون ریسک  

β  =  معیار ریسک سیستماتیک سرمایه گذاري  

Rm  =  نرخ بازده مجموعه سرمایه گذاري بازار  

Rm-Rf  =  صرف ریسک بازار (Market Risk Premium)   

فامـا و فـرنچ   .  مخالفین و موافقین زیادي داشته اسـت    CAPMدر طی سالها روش     

 این مدل ابراز می کنند کـه آزمـون هـاي آن هـا وجـود       مخالفین به عنوان ) 1992(

ــازده متوســط ســـهام و    ــازار را تأییــد نمـــی کنــد   β رابطــه بــین ـب  ي ـب

)Fama;French,1992( . در مقابل برخی مقاالت با این نظر مخالفت کرده اند و به

ــان از روش     ــه همچن ــد ک ــرده ان ــیه ک ــه اي توص ــاربران حرف ــتفاده CAPMک  اس

 علت این امر آن است که هنوز تئوري بهتري در این )Kothari et al.,1995(کنند

در رابطه با پروژه هاي معدنی نیزکاسـتی هـایی در رابطـه بـا      .رابطه ارائه نشده است 

  :)Lilford,2006( ارد دد وجوβکاربرد 

β        تنها تغییر پذیري قیمت سهام و نه یک دارایی شخصی از یک شرکت ماننـد یـک 

  .دارایی معدنی یا عملیات خاص معدن را نشان می دهد

βهاي یک شرکت با تغییرات بازار تغییر می کند و مستقل از آن نیست . 

 از طریق نرخ کاهش در نتیجه ارزش پروژه نیز  .  ها تغییر می کنند    βبا گذشت زمان    

 .تغییر خواهد کرد

 هاي مربوطه نیـز تغییـر خواهنـد    βنظر به چرخه اي بودن قیمت هاي مواد معدنی،  

 .در نتیجه یک وابستگی کامل نا ممکن خواهد بود. کرد

  :عالوه بر این، کاربرد این روش ها نیاز به شرایطی مانند موارد زیر دارد

 رکت و بازاراطالعات کافی در رابطه با بازده ش

 همبستگی کافی بین داده ها

 توانایی در برآورد صرف ریسک

 به عنوان CAPM تمام مباحثاتی که وجود دارد، استفاده از مدل مدر مجموع علیرغ

  .روش اصلی به ویژه براي شرکت هاي بزرگ ادامه خواهد داشت

  

                                                             
10 Diversified portfolio 

)2(   
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 دارایی هاي گذاريکاربرد هزینه سرمایه و مدل ارزش موارد عملی از 

  (CAPM)مایه اي سر

در دو دهه اخیر بررسی هایی در رابطه با کاربرد بودجه بندي سرمایه در کـشورهاي         

این بررسی ها موارد مختلفی مانند تکنیـک هـاي بودجـه      . مختلف انجام شده است     

نحوه تعیـین  و  اهمیت این تکنیک ها    ،، نحوه رتبه بندي   هبندي سرمایه مورد استفاد   

نمونه اي از این بررسی ها توسط برونر و همکاران در  .د را شامل می شونکاهشنرخ 

 27 سرمایه بر روي سه دسـته مختلـف یعنـی        ه در رابطه با کاربرد هزین     1998سال  

 کتــاب مرجــع معتبــر انجــام شــده 7 شــرکت مــشاور و 10شــرکت برتــر جهــانی ، 

روش مطالعه انجام مصاحبه با میران ارشـد مـالی و   . )Bruner et al.,1998(است

از نتـایج  .  نـشان داده شـده اسـت       1جـدول   بخشی از نتایج در     . مشاورین بوده است  

حاصله می توان نتیجه گرفت که تکیه اصلی بیشتر بر روي مدل هاي اقتصادي مالی 

کـشور هـاي    در مطالعـات مـشابه   . یا نظرات شخصی  است تا روش هاي سر انگشتی       

نتایج مشابهی در برداشته برخی از کشور ها اروپایی     و  استرالیا ،ایاالت متحده ،کانادا     

 ;Brounen et al.,2004; Gitman;Vandenberg,2000( اســـت

Graham;Harvey,2001; Jog;Srivstava,1995; Kester et al.,1999; 
McLaney et al.,2009; Truong et al.,2008(.      بنابه ایـن مطالعـات مـدل

CAPM هزینه سهام هستندنترین روشها در تعییدبرررشد سود سهام پرکامدل  و  .

  . ندرسایر روش ها کاربرد کمتري دا

  کتاب هاي مرجع  مشاورین  شرکت ها   

    ابزار اصلیبعنوانبلی % 89

    ابزار فرعیبعنوانبلی 7%

براي  DCF (NPV&IRR)آیا شما از یکی از تکنیکهاي -1

   ارزیابی فرصت هاي سرمایه گذاري استفاده می کنید؟

   خیر% 4

  بلی% 100  بلی% 100

   بلی% 89

   گاهی% 7

 به عنوان نرخ کاهش هزینه سرمایهآیا شما از شکلی از  -2

    استفاده می کنید؟DCFدر تحلیل 

  نامعلوم% 4

  یبل% 100  بلی% 100

  بلی% 85

  گاهی4%

  خیر% 4

آیا براي تعیین هزینه ها از ترکیبی از هزینه ها براي -3

  استفاده می کنید؟WACCتعیین 

  نامعلوم% 7

 بلی% 100 بلی% 100

81 %CAPM 

4%CAPMتعدیل شده   

  روش برآورد هزینه سهام شما چیست؟-4

  نامعلوم% 15

80 %CAPM 100  %CAPM مدل رشد سود  روشهاي دیگر مانند 

 .سهام و آربیتراژ نیز توصیه شده است

  )Bruner et al.,1998( نتایج حاصل از مطالعات برونر و همکاران-1جدول 

  

  

  رمایه در تصمیم گیري هاي مالیکاربرد هزینه س اردوم

در  Gitman and Vandenberg(2000)مبناي مطالـب ایـن بخـش مطالعـات     

رابطه با روش هاي ارزیابی ریسک ، کاربرد هزینه سرمایه و روش هاي مورد استفاده          

یافته هاي گزارش شده بر مبناي . براي براي برآورد نرخ کاهش در ارزیابی پروژه است

 1997ال شده از طریق پست به مدیران مالی شرکت ها در سال  پرسشنامه هاي ارس  

در بخشی از پرسشنامه خواسته شده تا کاربرد هزینه سرمایه در تـصمیم          . بوده است 

.  خالصه شده است1شکل  در 1997نتایج براي سال . گیري هاي مالی مشخص شود

ریباً تمام شرکت ها از هزینه سرمایه به عنوان یکی از مـالك   مالحظه می شود که تق    

 .هاي تصمیم گیري براي سرمایه گذاري در پروژه هاي جدید استفاده می کنند

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

پروژه هاي جدید

    کنارگذاشتن پروژه هاي موجود

تصمیمات لیزینگ

تصمیمات در مورد تأمین مالی مجدد با اوراق قرضه

برآورد ارزش شرکت

  

ــالی  -1شـــکل  ــه ســـرمایه در تـــصمیم گیـــري هـــاي مـ ــاربرد هزینـ  میـــزان کـ

)Gitman;Vandenberg,2000(  

  

  

  کاربرد هزینه سرمایه در شرکت هاي معدنی

مختلفی سعی نموده اند تـا ضـمن دخالـت دادن عامـل ریـسک       افراد 1980از دهه   

. دستورالعملی براي برآورد نرخ کاهش براي ارزیابی پروژه هـاي معـدنی ارائـه کننـد         

امـا  . منظور نمودن ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک یک امر پذیرفتـه شـده اسـت      

مر تنـاژ،ع (دخالت دادن سایر عوامل ریسک مانند ریـسک هـاي مربـوط بـه ذخیـره           

بـه  ) روش هاي استخراج، بازیابی استخراج، ترقیق    (، ریسک هاي معدنی     )معدن،عیار

برخی از ریسک ها حتی بـه عنـوان   . ویژه از دیدگاه تئوري مالی پذیرفته شده نیست   

در هـر صـورت   . نند به حساب آورده شوند  اریسک هاي غیر سیستماتیک نیز نمی تو      

 CAPM بـا بکـارگیري مـدل    WACCهزینه سرمایه اسـتفاده از  روش اصلی براي  

 P/Eبرخی مراجع مدل رشد گوردون و مـدل  . بوده است . براي محاسبه هزینه سهام   

 .را نیز پیشنهاد کرده اند

براي سـهام شـرکت هـاي      ) 1980( توسط گیلبرتسون    CAPMنمونه اي از کاربرد     

. )Gilbertson,1980( انجام شده است) JSE(حاضر در بورس سهام ژوهانسبوگ 

بامشکالت قابل توجهی روبرو بوده است لذا  Rm-Rfصرف ریسک یا از آنجا که برآورد 

بهترین برازش . بر روي تعداد زیادي از سهام استفاده شده است    از رگرسیون متقاطع  

ایـن رابطـه نمایـانگر    . با استفاده از حد اقل مربعات رابطه زیـر را نتیجـه داده اسـت             

  . است1979 در آگوست JSEدر بازده -بهترین برآورد براي رابطه ریسک

)3(  β 8/6 + %5/18 = %R  

  

  مدل رشد گوردون
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دریافت که نرخ رشد سودهاي آینده سهام راهی براي تعیین هزینه           ) 1962(نگوردو

او فرمول مشهور خود را براي تعیین هزینه سهام بر پایـه مجمـوع بـازده    . سهام است 

 سـود سـهام ارائـه    تبه اضافه نرخ رشد ثاب) ال آینده بر مبناي سود س   (11 مسود سها 

در مدل رشد گوردون فرض می شود که ارزش شرکت بر پایه جریان سودهاي       . نمود

با فـرض اینکـه نـرخ     . سهام مورد انتظار سرمایه گذار دریک دوره زمانی استوار است         

 رشــد ســود ســهام نمــی توانــد از هزینــه ســهام بزرگتــر باشــد هزینــه ســهام برابــر 

  :)Gordon,1962(است

)4(  
  

  :که درآن

ه عدم قطعیت آشکار در تعیین سود هاي پیش بینـی     در مدل رشد سود سهام مسئل     

بطـور کلـی   . اسـت gشده آینده از یک دوره به دوره بعد و به بیان دیگر نرخ سود یـا       

پیش بینی جریان نا محدود از سود هاي سهام آینده به ویژه در رابطه با مواد معدنی     

ا توجه به ایـن  براي پروژه هاي معدنی ب . با قیمت هاي متغیر دوره اي نا ممکن است        

که بسیاري شرکت ها در آمد قابل تقسیم خود را بـین اعـضا تقـسیم نمـی کننـد و           

  .مجدداً آن را سرمایه گذاري می کنند این عدم قطعیت افزایش می یابد

محاسبه هزینه سرمایه براي شرکت هاي معدنی پذیرفته شده در 

  بورس اوراق بهادار تهران

مایه براي شرکت هاي معدنی پذیرفته شـده در  در این بخش سعی شده تا هزینه سر     

، محاسبه هزینه )1(با توجه به رابطه.  برآورد شود(TSE) 12بورس اوراق بهادار تهران

 . سرمایه نیازمند تعیین هزینه سهام و هزینه بدهی است

 ، CAPM سـهام بـا اسـتفاده از مـدل     هبـراي تعیـین هزینـ   ) 2(با توجه بـه رابطـه    

 را می توان با استفاده از مـدل  βپارامتر .  بایستی تعیین شوندR و β،Rf پارامترهاي

 Ross et(است Rm مبناي این مدل بازده سبد سرمایه گذاري بازار. بازار برآورد کرد

al.,2002(: 

)5(  
  

  :ر آنکه د

Rj  =  نرخ بازده سهمjدر گذشته   

Rm  =  نرخ بازده بازار در گذشته  

βj,αj  =  ضرایب ثابت  

εj  =  عامل خطا با توزیع نرمال و میانگین صفر  

                                                             
11 Dividend yield 
12 Tehran Stock Exchange 

 می تـوان نـشان داد کـه در    )Fama,1973(بادر نظر گرفتن فرضیات ساده کننده       

 مـورد  β را حداقل کنـد بـا    εj  خطايکه واریانس βj رگرسیون خطی مقدار ضریب

بنابر این مـدل بـازار یـک روش مـستقیم بـراي          . یکسان است ) 2(استفاده در رابطه    

روش متـداول حـذف عامـل خطـاي         . برآورد ریسک از طریق تحلیل رگرسیون است      

  .است  Rj و Rm  ازRf کم کردن )5(ناشی از نوسانات نرخ بهره در رابطه 

در سالهاي مختلـف  .Rm. و بازده کل بازارRانجام تحلیل رگرسیون بازده سهام     براي  

بـازده دوره اي  . حضور شرکت هاي فوق الذکر در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد 

  . سهام نیز با استفاده از رابطه زیر تعیین شده است

)6(  
  

  :که در آن

P0  = ت سهام در ابتداي دورهقیم  

P1  =  قیمت سهام در انتهاي دوره  

D1  =  سود سهام تقسیم شده درد انتهاي دوره  

 طراحـی شـده   "2گزارش سهام "بیشتر اطالعات مورد نیاز از نرم افزار اطالع رسانی   

عالوه بر  این به به سایت هـاي مختلـف   . توسط شرکت تدبیرپرداز بدست آمده است     

ــورس بــورس اوراق بهـــادا   /http://www.irbourse.comماننـــد  ر تهــران ـب

،http://www.codal.ir/  ،http://www.seo.ir/  وhttp://tsetmc.com  

 13بـازده کـل بـازار بـا توجـه بـه شـاخص قیمـت وبـازده نقـدي               .  شده است  مراجعه

(TEDPIX)تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است.  تعیین شده است.  

 نشان داده شده است، نتایج تحلیـل رگرسـیون بـر اسـاس     2جدول در  همانگونه که   

مدل بازار براي شرکت ها ي معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان       

  :می دهد که

– βبراي بسیاري شرکت ها منفی محاسبه شده است که کامالً بی معنی است . 

. داراي نوسان بسیار زیاد است  بیانگر نرخ بهره بدون ریسک است کهαضرایب  –

ارقام منفی کامالً نا مفهوم و ارقام بزرگ با واقعیت موجود در بازار پول و 

 .سرمایه ایران مغایرت دارد

ارقام پیش بینی شده براي هزینه سهام در بیشتر موارد بسیار بزرگ، بسیار  –

 .پذیرش استکوچک یا منفی ودر نتیجه غیر قابل 

  :دلیل به بار آمدن این موارد را می توان ناشی از دو مسئله دانست

 نسبتاً کم اطالعات ورودي به علت سابقه کوتاه تعداد  –

 تحقیقات به عمل آمده مؤید این مطلب. کارا نبودن بازار بورس اوراق بهادار تهران –

 ;1387,یخان;ی فراهان;1373, نژادییفدا ;1373,یناییس(است

   .)1375,شوشتریان;ينماز

                                                             
13 TSE Dividend and Price Exchange 

re =  هزینه سهام  

Div0 =  سودهاي سهام تقسیم شده ساالنه  

P0 =  قیمت هاي سهام  

g =  نرخ رشد برآورد شده سهام  
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  β  شرکت

α) نرخ بهره

  )بدون ریسک

R ضریب

  همبستگی

هزینه سهام پیش بینی 

  1388شده براي سال 

  %178  %65  %24  7/2  سنگ آهن گل گهر  1

  %157  %64  %20  4/2  معدنی و صنعتی چادرملو  2

  %50  %54  %7  9/0  توسعه معادن روي ایران  3

  %31  %34  %1  5/0  معدنی دماوند  4

  %334  %46  %133  4/11  باما  5

  %38  %75  %6  6/0  معادن منگنز ایران  6

  %300  %75  %48  4/4  معدن بافق  7

  %59  %86  %30  4/2  توسعه معادن و فلزات  8

  %106  %17  %86  -6/0  کالسیمین  9

  -%2/13  %89  -%15  7/1  صنایع خاك چینی ایران  10

  -%4/18  %67  -%4  -2/0  ي نسوز پارسفرآورده ها  11

  %1/1  %45  -%9  2/0  پارس سرام  12

  -%21  %40  -%5  -3/0  فرآورده هاي نسوز ایران  13

  %1  %44  -%25  -5/0  سرامیک هاي صنعتی اردکان  14

  -%34  %12  -%25  -1/0  فرآورده هاي نسوز آذر  15

   مدل بازار براي شرکت ها ي معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتایج تحلیل رگرسیون بر اساس-2جدول 

  

لذا مدل ارزش گذاري دارایی هاي سرمایه اي براي تعیین هزینه سرمایه براي شرکت 

هاي معدنی قابل کاربرد تشخیص داده نشد ودر نتیجه مدل رشد گـوردون انتخـاب            

انتظار بر ایـن اسـت   .  است(g) سهام در این مدل پارامتر اساسی نرخ رشد سود      . شد

 براي بنگاه هاي باسابقه با نرخ رشد تولید ناخالص ملی  (g)که نرخ رشد مورد انتظار

(GDP)  ادامه پیدا کند)Brigham;J.F.,2003( .         لذا از نرخ متوسـط رشـد تولیـد

هزینه سهام مورد انتظار بـراي     .  سال گذشته استفاده شده است     10لص ملی در    اناخ

جزئیات مربوط بـه محاسـبه      .  محاسبه شده است   )4(استفاده از رابطه     با 1387سال  

 نشان 3جدول  براي شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در  (WACC)هزینه سرمایه

. مراحل فوق براي شرکت هاي معدنی گروه کانـه فلـزي انجـام شـد     .داده شده است

 . آورده شده است4جدول نتایج در 

 

 

  مقدار  واحد  

  109،412  میلیون ریال  بدهی

  304،000،12  میلیون ریال  حقوق صاحبان سهام

  5/22  %  نرخ مؤثر مالیات

  2  %  هزینه بدهی

  3/27  %  هزینه سهام واقعی

  5/43  %  هزینه سهام اسمی

  5/26  %  هزینه سرمایه واقعی

  2/42  %  سرمایه اسمیهزینه 

   محاسبه هزینه سرمایه براي شرکت معدنی و صنعتی چادرملو- 3جدول 

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  شرکت

هزینه سهام 

  (%)واقعی

هزینه سهام 

  (%)اسمی

هزینه سرمایه 

  (%)واقعی

هزینه سرمایه 

  (%)اسمی

  4/34  8/21  2/44  0/28  سنگ آهن گل گهر  1

  2/42  5/26  5/43  3/27  معدنی و صنعتی چادرملو  2

  7/29  6/20  9/43  7/27  توسعه معادن روي ایران  3

  7/36  0/22  2/38  0/22  باما  5

  4/38  4/25  48  8/31  معادن منگنز ایران  6

  4/46  2/32  4/51  2/35  توسعه معادن و فلزات  8

  8/27  4/19  3/45  1/29  کالسیمین  9

  ت هاي معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گروه کانه فلزي هزینه سرمایه شرک- 4جدول 

  

  

  

  نتیجه گیري

تعیین هزینه . مبناي محاسبه هزینه سرمایه، تعیین هزینه سهام و هزینه بدهی است    

بدهی چندان دشوار نیست اما هزینه سهام که در واقـع بیـانگر بـازده مـورد انتظـار                

براي این منظور مـدل  .  به راحتی تعیین نمی شود   صاحبان سهام عادي است معموالً    

 به عنوان یک روش CAPMاما با توجه به اینکه مدل . هاي مختلفی ارائه شده است

این مدل به کمک مدل بازار و با استفاده از تحلیل رگرسیون       . مبنا توصیه شده است   

د بررسـی  بر روي  شرکت هاي معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مور  

محدوه ضرایب و پیش بینی انجام شده در مجموع قابل پذیرش تشخیص . قرار گرفت

نسبتاً کم اطالعات موجـود و کـارا   علت این امر را می توان ناشی از تعداد     . داده نشد 

لذا مـدل رشـد گـوردون بـراي بـرآورد      . نبودن بازار بورس اوراق بهادار تهران دانست 

ه سهام شرکت هاي گروه کانه فلزي با استفاده از ایـن   هزین. هزینه سهام انتخاب شد   

مدل برآورد شد و در نهایت با استخراج حقوق صاحبان سهام، بدهی و هزینه بـدهی          

ارقـام بدسـت   . از صورت هاي مالی شرکت ها، هزینه سرمایه براي آنها محاسبه شـد          

  . هستندآمده در تصمیمات سرمایه گذاري در رابطه با این شرکت ها قابل کاربرد
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