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 چكیده

دارو و سلب تمام اختیارات از گذاری ارزش یوهیش یریناپذانعطافصنعت داروسازی  ترین مشکل موجود در وضعیت کنونیممه

پذیری را عطافقطعیت و انکنند و عوامل مهمی چون ریسک، عدمگذاری موجود بسیار سنتی عمل میهای ارزششیوه باشد.میگان ندتولیدکن

، اختیارحقیقیهای اخیر با ایجاد ایده تفکر سال در تاثیر مهمی در ارزش پروژه دارند.  این عواملدر بازار امروز  در صورتی که گیرنددر نظر نمی

ارزش اختیار اختیارحقیقی،  با استفاده از رویکرد . در این مقالهگذاری پر کاربرد بوده استدر ارزیابی تصمیمات سرمایه تئوری اختیارحقیقی

نشان داده  تی بر روی  ارزش پروژه ایجاد کرد وها این اختیار ارزش مثبطبق یافتهشده است. فروش داروی تولید شده در شهر مشهد محاسبه 

بر  پذیریاثر نوسان. با مقدار حاصل از روش جریان نقدی تنزیل شده متفاوت است ،شد که ارزش پروژه با در نظر گرفتن روش اختیار حقیقی

 یابد. پذیری افزایش میاختیار با افزایش نوسان که ارزش داد. نتایج نشان  استشده بررسی نهایی پروژه  روی ارزش

 کلمات کلیدی 
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Valuation of Royalty selling option of medical products using real options 

valuation 

 

Mona Garmgir, Hamidreza Koosha, Arezoo Amiri 

ABSTRACT 

The most critical problems in pharmacutical industry is unflexible pricing policies which ignore 

producer's concerns. Available valuation methods are very traditional and don’t consider Important 

factors such as risk, uncertainty, and flexibility while In today's market, these factors have a significant 

impact on the value of the project. In recent years, real option theory have been used extensively for 

desicion making for investing alternatives. In this paper with using real option valuation method, option 

value of drug sales in Mashhad is calculated and  According to the result, this option had made a positive 

value on project value And It is proved that the project value by using real option method is different from 

dicounted cash flow method. Volatility effect on the final value of the project is investigated. Finally, the 

results showed that the option value increases with increasing volatility. 
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 مقدمه -1

 مورد توجه  ترین موضوعاتیکی از مهم هاپروژهارزش گذاری 

گذاری در زمینه علم اقتصاد و مدیریت محققان و تحلیلگران ارزش

 گرید یعموم مشکالت بر عالوه رانیا یداروساز صنعت .[1] نوآوری است

 دیتول یهانهیهز شیافزا بهره، نرخ شیافزا ارز، نرخ شیافزا مانند ع،یصنا

 متیق تیتثب در شهیر عمدتاً که است مواجه یگرید متعدد مشکالت با

ترین ممه .دارد زمان اتیمقتض با متناسب آن ینیبازب و اصالح عدم و

گذاری ارزش یوهیش یریناپذانعطاف مشکل موجود در وضعیت کنونی

 اراتیاخت تمام سلب و یاتیعمل سود زیناچ ی هیحاش کی نیی)تع

های اخیر با ایجاد در سال .[2] باشدمی (کننده دیتول از یگذارمتیق

ارزیابی تصمیمات در  ، تئوری اختیارحقیقیاختیارحقیقیایده تفکر 

استفاده از اختیارحقیقی در  .گذاری بسیار پر کاربرد بوده استسرمایه

توانند به درستی، بازار مالی، امری متداول است چون ابزارهای سنتی نمی

گذاری مالی را در محیط دارای عدم قطعیت، سرمایههای ارزش پروژه

اختیار حقیقی، حق و نه اجباری برای اخذ برخی  به عبارتی ارائه کنند.

ایجاد امکانات  اختیارتصمیمات تجاری است، به عنوان مثال 

  .[1] یک اختیار است تولید یک داوری جدیدگذاری برای سرمایه

بسیار ابتدایی  ی داروییهاگذاری پروژههای سنتی در ارزشروش

ترین کنونی خالص که متداولکنند. به عنوان مثال روش ارزشمیعمل 

ها بینی کلی از هزینههای سنتی است، فقط یک پیشروش در بین روش

و درآمدهای طول عمر پروژه دارد و پس از بازگرداندن این مقادیر به 

این مقدار غیر منفی بود، پروژه مورد پذیرش و در صورت سال صفر، اگر 

اما در بازار امروز عوامل مهمی  .شودمنفی بودن این مقدار، پروژه رد می

گیری بر روی پذیری مدیر در تصمیمچون ریسک، عدم قطعیت و انعطاف

  .[3] نتیجه تاثیرگذار خواهد بود

فاز خاص و مجزا است و  ششجدید شامل  توسعه یک داروی 

شود و ای از اختیارات است که با فاز تست پیش بالینی شروع میزنجیره

سازی است. تائید دولت و فاز تجاریبه دنبال آن سه فاز تست بالینی، فاز 

فاز تحقیق و توسعه اولیه، اختیاری پس از فاز تست پیش بالینی است. 

شود یباشد، فاز پیش بالینی آغازم آمیزیتوفقاگر تحقیق و توسعه اولیه م

یابد. فاز پیش بالینی، اختیاری  در غیر این صورت تحقیقات ادامه نمی

پس از  فاز تست بالینی اولیه است. در غیر این صورت تحقیق مجدداً 

برای فاز بعدی است تا زمانی که فاز تجاری شود. هر فاز اختیاری رها می

ر فرا برسد. هر فاز به راحتی قابل شناسایی است و سازی و ورود به بازا

باید قبل از آغاز فاز بعدی به اتمام برسد  با بررسی روند تایید دارو، تحلیل 

در طول پروژه  .[4] رودگذاری به کار میاختیارحقیقی مرکب برای ارزش

گیری تصمیم هر مرحله در مورد ریسک و عدم قطعیت مدیر پروژه باید در

مدیران  .ها بر ادامه پروژه تاثیرگذار است.گیریکند که این تصمیم

 اتدر اخذ تصمیم فناوریریسک بازار و دو های دارویی با شرکت

  .[3] اندمواجهگذاری سرمایه

از عدم موفقیت در هر مرحله از مسیر توسعه وجود دارد  ییباال سطح

پروژه در مرحله تحقیق برای اطمینان از  50تا  40به گونه ای که به 

ورود یک ماده شیمیایی جدید به بازار نیاز است. به عالوه همه این موارد 

توان مطمئن بود که یک دارو تا نمی با عدم قطعیت نیز همراه است.

سایر شرکت ها سازی باقی بماند زیرا ممکن است دوران تجاری

ابهی را به صورت همزمان وارد بازار نمایند و یا این که محصوالت مش

مسمویت های غیر قابل انتظار ممکن است منجر به توقف استفاده از 

 .[5] ن شودآدارو یا کنار گذاشتن 

اختیار فروش  ارزش ،اختیارحقیقی یکردبا استفاده از رودر این مقاله 

استفاده از اطالعات با  را مشهد ای درنمونه دارویی موجود در پژوهشکده

گیری در . این مدل به مالک دارو اختیار تصمیمکنیمبررسی می واقعی

 دهد. گذاری بر روی طرح و یا فروش آن را میمورد سرمایه

به تعریف تر با مفاهیم اختیارات حقیقی برای آشنایی بیشدر ادامه 

مروری بر پیشینه موضوع خواهیم داشت. در ادامه  ، سپس .پردازیمآن می

های مساله مطرح شود. در بخش بعد یافتهسازی پروژه ارائه میمدل

پذیری بر ارزش اختیار در بخش تحلیل حساسیت تاثیر نوسان و شودمی

 گیری را خواهیم داشت.یجهانجام شده است. در بخش پایانی نت

 نظری مبانی -2

این فصل با توضیح مختصری از اصول و مبانی نظری اختیار حقیقی 

شود. در این قسمت بعد از توضیحات اولیه در مورد اختیار شروع می

 هایروشو های سنتی و روش اختیار حقیقی تفاوت روشحقیقی، 

 .شودمحاسبه ارزش اختیارها بررسی می

 حقیقیاختیار  -1-2

در سال  واژه اختیار حقیقی برای اولین بار توسط استوارت میرز

اختیارات حقیقی به طور ساده، حق سازمان  .[6] ابداع شد 1987

)مدیریت سازمان( برای اخذ تصمیماتی است که با توجه به تحول بازار 

اختیارات  الزامی است.ها بر روی پروژه قعطیت، اعمال آنو شرایط عدم

-یابی پروژه بر حسب منافع آینده فراهم میحقیقی روشی برای ارزش

کند که کنند. این رویکرد راهی را برای تخمین منافع پروژه ایجاد می

ممکن است در آینده از نظر اقتصادی قابل دوام باشد یا نباشد، اما با این 

توانند به چنین میاختیارت حقیقی هم. مند است زشوجود در حدی ار

 .های در حال اجرا استفاده شودیابی پروژهعنوان ابزاری برای ارزش

آشکارترین تفاوت بین اختیارهای حقیقی و مالی این است که اختیارهای 

که به وضوح تعریف شده  دارایی پایهمالی منحصرا به خرید و فروش یک 

معموال  دارایی پایهاست، اشاره دارد؛ در حالی که در دنیای اختیار حقیقی 
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های یکی از فرض .[7] پذیر نیست و تاحدی مبهم استکامال تعریف

حقیقی این است که مدیریت بنگاه فردی منطقی است  هایاصلی اختیار

های مربوط برخوردار است و در این ر زمینه تصمیمو از صالحیت کافی د

خصوص صرفه و صالح سهامداران را در نظر گرفته و حداکثر تالش را 

گیرد. نکته دیگر اینکه در زمینه حداکثرسازی ثروت ایشان در نظر می

یعنی اختیارهای تعریف شده برای یک سازمان در  ؛اختیار قابل اجراست

 .[8] ن دارندقابلیت اجرا شدطول پروژه،

 های سنتی و روش اختیار حقیقیتفاوت روش -2-2

ای که روش اختیار حقیقی را از روش سنتی های عمدهیکی از تفاوت

نماید، این است که در روش گذاری برتر میهای سرمایهارزیابی طرح

آتی، در  ها، از جمله تنزیل جریان نقدسنتی تمام تصمیمات و ارزیابی

گونه امکان پذیرد و پس از اتخاذ تصمیم دیگر هیچابتدا صورت می

تغییری در طی زمان وجود ندارد. اما در روش اختیار حقیقی مسیرهای 

پذیری شود که انعطافگیری در نظر گرفته میمختلفی برای تصمیم

های نامطمئن فراهم های مدیریت در محیطگیریکافی را برای تصمیم

گران، اختیار رد. از سوی دیگر براساس دیدگاه خبرگان و تحلیلآومی

-ها در اختیار میحقیقی نگرش جدیدی را برای بررسی و ارزیابی پروژه

 وجود ندارد 1های سنتی مانند تنزیل جریان وجوه نقدگذارد که در روش

های پرکاربرد سنتی روشکه یکی از  NPV تفاوت اصلی بین قاعده .[9]

قطعیت حقیقی این است که در حالی که اولی عدم یو اختیارها باشدمی

شود، دومی  کمینهگیرد که باید عنوان یک ریسک در نظر میرا به

کردن انرژی یک پروژه  بیشینهعنوان یک فرصت برای قطعیت را بهعدم

توان مرزهای ( می1مطالب بیان شده، در شکل ) عالوه بر .[10] داندمی

و اختیار حقیقی را مشاهده کرد. در این شکل مرزها  NPVکاربرد برای 

 شود.قطعیت و تغییرناپذیری تعیین میبا در نظر گرفتن مقدار عدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر حقیقییاو اخت  NPVمرزهای کاربرد  -( 1)شكل 

                                                           
1 Discounted Cash Flow 

 ارزش اختیار محاسبهروش  -۳-2

برای محاسبه ارزش اختیار ابزارهای متنوعی ارائه شده است. از میان 

تر ای به دلیل سادگی محاسبه و درک آسان، متداولها روش دوجملهآن

 1979رابنستین در سال و راس  ،کاکسبار توسط روش اولیناست. این 

در  𝑉0در این مدل ارزش دارایی اصلی تحت شرایط ریسکی .ابداع شد

ای چندگانه محاسبه جملهصورت توزیع دو های زمانی مختلف و بهبازه

زمان ای نشان داده شده است. مدل درخت دوجمله 1در شکل  شودمی

 t ،𝑉0شود. در یک بازه زمانی شروع می t0یابی از زمان این ارزش

و یا  (u > 1)افزایش یابد  u𝑉0زیاد شود و به  Pممکن است به احتمال 

𝑞 اینکه به احتمال  = 1 − 𝑝 کم شود و به مقدار d𝑉0برسد (d < 1). 

0   شودفرض می < 𝑑 < 1 < 1 + 𝜇 < 𝑢  وμ گشت بدون ازنرخ ب

 .[11] ریسک است

 
 ایدرخت دو جمله –( 2شكل )                      

فرمول ای باال و پایین رفتن ارزش از توزیع دوجمله مفروضاتطبق    

   کنند:زیر پیروی می (2( و )1)
(1) 𝑢 = 𝑒𝜎√∆𝑡 
(2) 𝑑 =

1

𝑢
= 𝑒−𝜎√∆𝑡        (∆𝑡 =

𝑡

𝑛
)                         

 N ای و های درخت دوجملهبرابر تعداد گامσ های جریانپذیری نوسان

هایی دارد که در نقدی خود روش پذیری جریاننوسان باشد.نقدی می

در شرایط باال  fارزش نهایی اختیار شود. نمونه موردی توضیح داده می

 .آید( به دست می4( و )۳)و پایین رفتن ارزش از رابطه 

 
(۳) 𝑓𝑢  =  𝑚𝑎𝑥 [0, 𝑢𝑉0 − 𝐼]             

(4) 𝑓𝑑 =  𝑚𝑎𝑥 [0, 𝑑𝑉0 − 𝐼] 

 
I گذاری الزم برای اعمال اختیار است. اگر مقدار سرمایهP  را

𝑡در زمان  fتعریف کنیم، ارزش اختیار  ( 5فرمول ) صورتبه = 𝑛  

  .شودمی محاسبه (6)معادله صورت به

        
NPV 
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𝑝 =
𝑒𝜇∆𝑡−𝑑

𝑢−𝑑
                                                                          (5)  

 

 

 

 
 𝑓 =  (𝑝 ∗ 𝑓𝑢 + 𝑞 ∗ 𝑓𝑑) ∗ 𝑒−𝜇∆𝑡 (6    )                                 

  پیشینه پژوهش -۳

 بر استوهای جدید، روندی پرهزینه و زمانتوسعه دارکشف و 

 خروجی معمول تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی، همان اختراع

نتایج اختراعات دارویی، به مالک آن اجازه استفاده  دارویی است که

 گیری در مورد تولید و یا واگذاری امتیازدارو و اختیار تصمیمانحصاری از 

، 2004. بر اساس نظرسنجی سال [12] می دهد محصوالت و خدمات را

در خصوص تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی، آقایان هارتمن و 

گذاری بر اساس جریان نقدی های ارزشنشان دادند که روش 2حسن

  اختیارحقیقی به روش گذاریشرزا .[4] غالب استخالص روشی 

های دارویی است چون پروژهگذاری قابل توجهی برای ارزش رویکرد

های آینده در خصوص روند نوآوری ارائه تری از فرصتارزیابی منعطف

مقاالت متعددی در ادبیات پژوهش با استفاده از روش می دهد. 

 گذاری پروژه های دارویی پرداختند.اختیارحقیقی به ارزش

 200در سال  ۳یکی از اولین موارد انجام شده توسط کلوگ و چانز 

گیری و روش شبکه ای دو که چطور درخت تصمیمبود که نشان دادند 

 جمله ای برای محاسبه ارزش یک شرکت داروسازی به کار رفته است

اختیارحقیقی  روشعملکرد  2001در سال و همکاران 4بومن آقای  .]13[

شرکت مرک که یکی از بزرگترین  R&Dژه گذاری پرورا در ارزش

 5مرک 1990کنند. در دهه میهای داروسازی است بررسی کمپانی

گذاری بر روی توسعه داروی جدیدی آغاز شانس خود را برای سرمایه

ه را به عنوان اختیاری برای رشد تصور کرد. در کرد. مرک تمام پرو

تولید محصوالت تجاری دچار شکست  و در روند توسعه دارور حقیقت اگ

شد مرک هیچ الزامی برای ایجاد کارخانه و متحمل شدن هزینه می

تواند به عنوان پاسخ در انداری نداشت. از آنجایی که اختیار توسعه میراه

 6شوز-نظر گرفته شود. در نتیجه این ارزش با استفاده از فرمول بلک

کند که استفاده از یک اظهار می های خودمن در بررسیبومحاسبه شد. 

های ی ورودیگذاری در محاسبهگذاری سرمایهمدل کمی برای ارزش

                                                           
2 Hartmann and Hassan  
3 Kellogg and Charnes 
4 Bowman 
5 merk 
6 Black & Scholes 

ها نادرست محاسبه شوند نتایج نیز مدل محدود شده است. اگر ورودی

نادرست خواهد بود. در بررسی موردی شرکت مرک مشخص گردیده که 

 های مدل دچار مشکل شده استتعیین ارزش ورودی این شرکت در

سازی به با استفاده از روش شبیه 2004در سال 7وارتزشقای آ. ]14[

های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد ارزش پروژه بررسی

پروژه و جریان  پردازد. عدم قطعیت را در هزینه تکمیلاختیارحقیقی می

کند. همچنین وی امکان وقوع توسط پروژه محاسبه مینقدی ایجاد شده 

تواند منجر به پایان یافتن پروژه قبل از تکمیل پروژه باشد حوادثی که می

دهد. از اختیار رها کردن پروژه هنگامی که هزینه را مورد بررسی قرار می

یان نقدی رتولید شده بزرگتر از حد انتظار باشد و یا زمانی که برآورد ج

 .[15] کندبینی آن باشد استفاده میپیششده کوچکتر از  تولید

هر چند مقاالت بیان شده، عدم قطعیت و اختیاری بودن را بررسی  

اند اما ویژگی ترکیبی بودن پروژه های تحقیق و توسعه دارویی را نموده

گذاری شرکت داروسازی بررسی نموده اند. در حقیقت پروژه سرمایه

ای از اختیارات هست. اگر پروژه سرمایه گذاری کشف دارو موفق زنجیره

تواند فرصتی برای آغاز پروژه دوم باشد )تست پیش بالینی( میشود، این 

به طور مشابه، اگر دومین پروژه موفق باشد می توان وارد پروژه سوم شد 

)مرحله اول آزمایشات بالینی(. اگر این پروژه آغاز شود می توان وارد 

( و به همین ترتیب به پروژه نهایی ) ورود به 2پروژه چهارم شد )فاز 

پذیری واضح ر( رسید. از نگاه مالی شرکت ها، این یک نوع انعطافبازا

است. چون مدیریت حق اجرای فعاالنه پروژه را دارد، این انعطاف پذیری 

دارای ارزش است. از نگاه رویکرد اختیارحقیقی، این انعطاف پذیری به 

شکل اختیار مرکب است یعنی ترکیبی از اختیارات و عمل یک اختیار، 

. در نتیجه استفاده از [16] دیگر می شود رود به اختیاروموجب 

اختیارمرکب در برخی از پروژه های دارویی به کار رفته است. به عنوان 

دو نوع اختیار تحقیق و  2001در سال 8کوپلند و آنتی کارو مثال آقایان

ه ای مدل سازی توسعه مرکب را با استفاده از روش شبکه ای دو جمل

. آن ها ابتدا یک برنامه تحقیق و توسعه دو مرحله ای را مدل [17] نمود

سازی نمودند که به یک منبع واحد عدم قطعیت وابسته بود. سپس 

اختیار مرکب را بررسی نمودند که در آن، ارزش پروژه بر اساس دو منبع 

در سال و همکاران  9شاکلیبعد از آن  .عدم قطعیت، مشخص می شود

ای برای محاسبه دو جمله مرکب اختیار گذاریارزشاز مدل  200۳

ارزش واقعی سرمایه گذاری بیوتکنولوژی در مراحل اولیه استفاده نموده 

از عبارت اختیار  2004در سالو همکاران  10کاسیمون آقای. ]18[ اند

اند و با موفقیت آن را در شبکه استفاده نموده N مرکب دارای

7  Schwartz 
8 Copeland and Antikarov 
9 Shockley  
10 Cassimon 

𝑞 = 1 − 𝑝 

𝑝 
𝑓𝑢  =  𝑚𝑎𝑥 [0, 𝑢𝑉0 − 𝐼] 

 
𝑓 𝑑 =  𝑚𝑎𝑥 [0, 𝑑𝑉0 − 𝐼]   
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 .[4] اندگذاری بکار بردهارزش

 روش حل مساله -4

گذاری اختیار ما با استفاده از روش اختیار حقیقی به ارزش این مقالهدر  

 نشان داده شده (۳در شکل ) پردازیم. که روند بررسیفروش دارو می

 شدهگام به گام تشریح  بخش بعدی حل عددی مساله به طور دراست. و 

 است.

 
 چارچوب کلی روند انجام کار –( ۳شكل)                   

 های مسالهیافته -5

 کنونی خالصبرآورد ارزش  -1-5

های تولید و درآمد مورد انتظار از فروش در ایتدا الزم است که هزینه

جریان نقدی را در ( 1گیرند. جدول ) دارو در آینده مورد بررسی قرار

 دهد.نشان میطول پروژه 

                

 درآمدها هاهزینه سال

 0 -۳689 صفر

 ۳۳12 -216۳ اول

 4290 -2709 دوم

 5۳00 -۳42۳ سوم

 6705 -4۳6۳ چهارم

 8482 -560۳ پنجم

 ساله شرکت 5جریان نقدی  –( 1جدول )
الزم به ذکر است به دلیل محرمانه بودن اطالعات شرکت دارویی 

 اند.کوچک شده Xتمامی اعداد در مقیاس 

 کنیم( استفاده می7برای محاسبه ارزش کنونی خالص از فرمول )

 

                                                           
11 DiMasi 

(7) 
𝑁𝑃𝑉𝑃 = ∑  

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
−  𝐶0

𝑇

𝑡=1

 

 
تواند بر حسب سال، ماه دهد. زمان میزمان را نشان می t(، 7در فرمول )

که در ها و درآمدها با توجه به اینو حتی روز باشد. هر کدام از هزینه

های افتد، بر روی محوری به نام محور جریانطول پروژه در چه اتفاق می

بندی شده است های ماهیانه تقسیمنقدی که در این طرح در بازه

جریان نقدی شود. با محاسبه اختالف هزینه و درآمد، خالص مشخص می

نرخ تنزیل )نرخ  rآید. مربوط به هر نقطه زمانی )ماه( به دست می

بازگشت( است. نرخ تنزیل نرخی است که ارزش زمانی پول را تعیین 

شده  )نرخ بهره بانکی( در نظر گرفته %20کند. در این طرح برابر با می

 𝐶0دهد. )در هر ماه( را نشان می tجریان نقدی در زمان  𝐶𝑡است. 

 .باشدگذاری اولیه طرح میسرمایه

 موجود اختیارهایو  هاعدم قطعیتتشخیص  -2-5

تحقیق و توسعه دارویی دارای دو منبع متفاوت از ریسک  هایپروژه

فنی و مالی است ریسک مالی، ریسک معمول کسب و کار است که در 

مد مورد انتظار، آهر شرکتی وجود دارد مانند اندازه احتمالی بازار، در

ر مورد یک داروی جدید، این مورد ساختار هزینه مورد انتظار و غیره. د

برند، تعداد بیمارنی ان که از یک بیماری خاص رنج میبرآورد بیمار شامل

 که دارو به آنها تجویز شده و قیمت تجویز در طی دوره تجاری سازی

. این نوع ریسک معموال به نوسانات بازده پروژه بستگی شودمربوط می

ریسک فنی، امکان پذیری علمی راه حل درمانی ارائه شده است و  دارد.

ساز ورد اثربخشی دارو یا اثرات جانبی مشکلشامل عدم قطعیت در م

های فنی ضروری احتمالی است. اگر برنامه تحقیق و توسعه نتواند جنبه

و الزم برای کارکرد موثر داروی جدید را حل کند، شرکت باید به پروژه 

خاتمه دهد و در این مورد اختیارحقیقی بدون بودجه خواهد بود. این 

را که رها کردن داروهایی که در تست منبع مهم عدم قطعیت است چ

اند و دلیل آن مشکل فنی بوده، برای سودآوری )پیش( بالینی ناموفق بوده

نشان  2001در سال  11دیماسی .]4[ اندتوسعه داروی جدید، بسیار مهم

 روی داده 2های تحقیقات بالینی در فازداده که بیش از نیمی از شکست

است. دلیل توقف تحقیقات، مشکالت مربوط به امنیت و مسمومیت در  

و نبود پتانسیل تجاری پس از ( ٪۳7.6موارد، نبود کارایی ) 19.6٪

شکست فنی نوعی عدم کند که و بیان می( می باشد. ٪۳۳.8ندازی )اراه

 .[19] دهدقطعیت است که شوک منفی به ارزش پروژه می

گذاری اختیارحقیقی، شناسایی اختیارات و مهمترین محور ارزش

پذیری پروژه است. اختیار فروش شناسایی شده در این مقاله انعطاف

بعد از اتمام فرآیند ساخت دارو و آماده برای ورود طبق نظر مدیر پروژه 

 برآورد ارزش کنونی خالص 

 موجود اختیارهایو  هاعدم قطعیتتشخیص 

 پذیری پروژهبرآورد نوسان

 محاسبه ارزش اختیار
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 باشد.به فاز بازار می

 پذیری پروژهنوسان برآورد  -۳-5

به صورت مشترک  حقیقیهای اختیارمدل در ویژگی که ی ازیک

وجود دارد این است که به برآورد نوسانات آینده در بین زمان حال و 

زمان انقضای پروژه نیاز دارند. برآورد نوسانات آینده پروژه تحقیق و 

های توسعه اغلب دشوار است چون میزان داده موجود محدود است. روش

 آقای به عنوان مثال .[4] استمختلف برای برآورد نوسانات موجود 

های تحقیق و پروژه ٪25از نوسانات  1999در سال  و همکاران 12پریزد

های بازار سایر مطالعات، برخی داده .اندتوسعه داروسازی استفاده کرده

روش اول  آوری نموده اند.را به عنوان ورودی برای سنجش نوسانات جمع

های گذشته بازار استفاده نموده. هر چند که نوسانات برگرفته از دادهاز 

این روش تنها برآورد قابل اطمینانی برای اختیارهای مالی کوتاه مدت و 

 رود. تنها در نه بلند مدت است و از این رو در موارد واقعی نیز به کار می

چند مورد داده بازار گذشته  به طور مستقیم موجود است مانند 

مطالعات دیگر بر اساس  .]20[  200۳در سال 1۳آقای پاکسونمورد 

 14نیکولز . آقای]21[ ]22[نوسانات نمونه شرکت های قابل مقایسه است 

نشان داده که شرکت داروسازی مرک از نوسانات گذشته  1994درسال

. [23] است شاخص بیوتکنولوژی به عنوان متغیر ورودی استفاده نموده

، محاسبه نوسانات ضمنی به عنوان جایگزین نوسانات آینده مروش دو

روش سوم متناسب ساختن نوسانات با سیر تکاملی ارزش . [24] است

بازار ازطریق رسیدن  ارزش کنونی به ارزش مورد انتظار بیشینه در زمان 

روش نهایی به کار . [13] [25] ای استپروژه در درخت دو جمله انقضای

، استفاده از استفاده کردند 2004ران در سالکه نیوتون و همکا رفته

نگرش متخصصان و قضاوت مدیران ارشد برای برآورد عدم قطعیت 

 .[26] گذاری استبازگشت سرمایه

گیری در اختیارات حقیقی، معیاری برای اندازه σپذیری یا نوسان

-باشد. نوسانطرح میهای نقدی آینده اطمینان در مورد جریانعدم

 %40تا  %20های قدیمی و با سابقه معموال بین پذیری برای شرکت

. [8] باشدمی %60تا %40های جدید معموال باشد و برای شرکتمی

باشد لذا ما می تازه احداثیجایی که شرکت مورد نظر شرکت ازآن

 میگیریمدر نظر  ٪50پذیری را برابر نوسان

 اختیارمحاسبه ارزش -4-5

در این مرحله ابتدا با توجه به بازه زمانی که اختیار درآن اعتبار دارد 

ارزش فعلی خالص پروژه را با نرخ بهره بدون ریسک به ابتدای بازه تبدیل 

ای را تشکیل درخت دو جمله uو  d میکنیم و سپس با محاسبه مقادیر
                                                           

12 Perlitz 
13 Paxson 

( برابر 2طبق فرمول ) dو  226/1ابر( بر1طبق فرمول ) u دهیم. مقدارمی

 uرا در  𝑉0است. برای محاسبه مقادیر زمان یک )سال اول(،  815/0با 

کنیم تا ضرب می dکنیم تا به شاخه باال برسیم و بعد از آن در ضرب می

ای برسیم که مرحلهدهیم تا به شاخه پایین برسیم. این روند را ادامه می

 هاینجا لحاظ شود. در این طرح تعداد گامقرار است اختیار فروش در آ

ی در نظر گرفته شده است به طوری که در بازه N=6ای درخت دو جمله

( درخت اولیه مربوط به این اختیار 4شکل ) یک سال شش گام را داریم. 

در کنار درخت اولیه درختی که عایدی حاصل از اعمال  دهد.را نشان می

( نشان داده شده است. 5نیز در شکل) است توسط مالک اختیار فروش

گذاری سرمایه بعد از اتمام ساخت دارودر این درخت فرض شده است که 

 . است ملیون ریال500,۳خواستار خرید طرح به مبلغ 

0T 1T 2T 3T 4T 5T 

     ۶۶۴,۶ 

    ….  

   …  ۴۳۰,۴ 

  ۶۱۲,۳  ….  

 ۹۴۵,۲  …  ۹۴۵,۲ 

۴۰۱,۲  ۴۰۱,۲  ….  

 ۹۵۸,۱  …  ۹۵۸,۱ 

  ۵۹۶,۱  ….  

   …  ۳۰۲,۱ 

    .…  

     ۸۶۵ 

 ای اختیار فروشدرخت دو جمله –( 4شكل)
 

0T 1T 2T 3T 4T 5T 

     ۰ 

    ....  

   ...  ۰ 

  ۱۷۱  ….  

 ۴۰۵  ...  ۵۵۵ 

۶۷۲  ۶۹۹  ....  

 ۱,۰۲۴  ...  ۱,۵۴۲ 

  ۱,۴۶۷  ....  

   ...  ۲,۱۹۸ 

    ....  

     ۲,۶۳۵ 

 درخت عایدی از اعمال اختیار –( 5شكل )               

 

طبق رابطه   p ی ارزش هر گره در ابتدا نیاز به محاسبهبرای محاسبه

q( داریم و5) = 1 − p  ( ارزش هر گره محاسبه 8ی )سپس طبق رابطه

14Nicols  
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 شود.می
(8) 𝑓 = 𝑀𝑎𝑥 [(𝑝 ∗ 𝑓𝑢 + 𝑞 ∗ 𝑓𝑑) ∗

𝑒−𝜇∆𝑡  ;                                                      [مقدار عایدی شرکت از اعمال  اختیار
 .ثابت است 𝑒−𝜇∆𝑡و  p  ،qدر این فرمول مقادیر 

درخت نهایی، ارزش کل پروژه را  t=0مقدار به دست آمده در گره 

دست آمده در مع مقدار بهجدهد. مقدار ارزش اختیار، حاصل نشان می

 ۳،075باشد. این مقدار برابر درخت نهایی و درخت اولیه می t=0زمان 

 باشد.میلیون ریال  می

 نتایج تحلیل -6

پذیری بر روی ارزش اختیار، در این بخش برای تعیین اثر نوسان

تحلیل حساسیت روی این پارامتر صورت گرفته است. نتایج در شکل 

  ( نشان داده شده است.6)

 
 پذیریحساسیت ارزش اختیار به نوسان –( 6شكل )              

 

های نقدی پذیری جریانبا افزایش نوسان کند کهاین نمودار بیان می

 یابد.ارزش اختیار افزایش می
 

 گیرینتیجه -7

قطعیت باال در هایی که دارای عدماختیار حقیقی در مورد پروژه

اعمال است. های نقدی و متاثر از شرایط متغیر بازار هستند، قابل جریان

-یابی پروژه میاین رویکرد ارزش اختیار مدیریت را وارد محاسبات ارزش

قطعیت موجود ها و عدمکند و ارزش حقیقی پروژه را با توجه به ریسک

هایی به دلیل ماهیت ریسکی کند. حتی در مورد طرحدر پروژه برآورد می

-ی میخود عمال پس از محاسبه ارزش کنونی خالص دارای ارزش منف

پذیر گیری در مورد اجرای طرح بر مبنای آن توجیهشوند و تصمیم

نیست، با نظر گرفتن رویکرد اختیار حقیقی و به دلیل ارزش مثبتی که 

پذیر شده است. شود، پروژه توجیهبا اعمال اختیار به طرح افزوده می

هایی مواجه قطیتسپاری نیز در طول دوره خود با عدمهای برونپروژه

 ارزش پروژه تاثیرگذارند. شوند که بر روییم

در این مقاله به برآورد ارزش اختیار امتیاز فروش دارو پرداختیم و 

ها این اختیار ارزش در زمان مناسبی اختیار را اعمال کردیم طبق یافته

همانطور که نشان داده شد  مثبتی بر روی  ارزش پروژه ایجاد کرد و

 075,۳ارزش پروژه حاضر با در نظر گرفتن روش اختیار حقیقی برابر 

شود که این عدد با مقدار حاصل از میلیون ریال شد که مالحضه می

تواند به روش جریان نقدی تنزیل شده متفاوت است که این اختالف می

 دالیل زیر باشد.

 ردی که روش اختیار حقیقییکی از مواتغییرپذیری زیاد پروژه:  .1

ترین ارزش را دارد پروژه ها با تغییرپذیری باالست. در بیش

 برآورد شده که نسبتا باالست. ٪50این پروژه تغییرپذیری برابر

ارزشمند بودن اختیار فروش در این پروژه: اعمال اختیار فروش  .2

 باشد.گذاری مییک اختیار ارزشمند نهفته در این طرح سرمایه
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