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آشنایی با آزمون تحلیل گری بازار سرمايه
ــرادی  ــط اف ــت. فق ــرمایه اس ــازار س ــول ب ــه اص ــی نام گواه ــتن  ــون، داش ــن آزم ــرکت در ای ــاز ش ــش نی پی
گواهینامــه هــای اصــول بــازار ســرمایه، اصــول  کــه قبــال یكــی از  کننــد،  می تواننــد در ایــن آزمــون شــرکت 
کاال را داشــته باشــند. مهم تریــن نكاتــی  ــا اصــول مقدماتــی بــورس  مقدماتــی بــورس اوراق بهــادار و ی
کســب  کــه در خصــوص آزمــون تحلیل گــری بــازار ســرمایه بایــد بدانیــد در ادامــه آمــده اســت. بــرای 

اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه آدرس http://reg.seo.ir رجــوع نماییــد.

فهرست موادآزمون و شرايط قبولی

حدنصاب نمره قبولی ضريب
تعداد 

سواالت 
عنوان درس رديف

قبولــی در ایــن آزمــون منــوط بــه احــراز حدنصــاب 
احــراز  و  دروس  تــک  درتــک  قبولــی  نمــره 
اســت. کل  نمــره  در  قبولــی  نمــره  حدنصــاب 

الف- نمره هر درس:
مشــروط  درس  هــر  نمــرات  میانگیــن  نصــف   -
باشــد؛ درصــد   3۵ تــا   20 بیــن  اینكــه  بــه 
کــه نصــف میانگیــن نمــرات هــر درس  - در صورتــی 
ک اســت  بیــش از 3۵ درصــد باشــد؛ 3۵ درصــد مــال
ــه نصــف میانگیــن نمــرات هــر درس  ک ــی  و در صورت
ک اســت. کمتــر از 20 درصــد باشــد 20 درصــد مــال

کل:  ب- نمره 
میانگیــن  بــا  اســت  برابــر  کل  نمــره  حدنصــاب   
کل داوطلبــان بــه عــالوه یــک انحــراف معیــار  نمــرات 
کمتــر باشــد. )در محاســبه  کــدام  یــا ۵0 درصــد هــر 
بیشــترین  درصــد   ۵ معیــار،  انحــراف  و  میانگیــن 
می شــود( حــذف  نمــرات  کمتریــن  درصــد   ۵ و 

۴ 20 مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتٌهای مالی 1

۴ 2۵ مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی 2

۴ 3۵ مباحث پیشرفته سرمایه گذاری 3

3 2۵ اقتصاد پیشرفته ۴

3 30 کمی پیشرفته روش های  ۵

۴ 2۵ مقررات تحلیلگری بازار سرمایه 6

2 20
لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون 

مالی-اقتصادی زبان 7

جمع تعداد سواالت 1۸0 و زمان پاسخگویی 22۵ دقیقه

ــه آدرس  http://reg.seo.ir/AboutTest.aspx مراجعــه نماییــد.  ــرای مشــاهده جزییــات ســرفصل هــر درس مــی توانیــد ب ب
کتــاب بــر اســاس ســرفصل هــای مــورد اشــاره در آدرس فــوق الذکــر بــه نــگارش درآمــده اســت.دارندگان  کــه ایــن  قابــل ذکــر اســت 
کســب حداقــل ۵0 درصــد نمــره مقــررات تحلیل گــری بــازار  گواهی نامــه اصــول بــازار ســرمایه و  مــدرک CIIA در صــورت دریافــت 

کــرد. گواهی نامــه تحلیل گــری بــازار ســرمایه را دریافــت خواهنــد  گواهی نامه هــای حرفــه ای،  کمیتــة  ســرمایه، بــا تأییــد 



مســائل  بــودن  پیچیــده  و  یكســو  از  مالــی  بازارهــای  روزافــزون  تحــوالت  و  گســترش 
مالــی و بــه ویــژه ابزارهــای مالــی جدیــد از ســوی دیگــر، موجــب شــده اســت تــا اعتقــاد 
جهــان  سراســر  در  ســرمایه گذ اری  و  مالــی  حــوزه  در  حرفــه ای  مــدارک  بــه  گرایــش  و 
کشــور مــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  افزایــش یابــد. 
هرســاله اقــدام بــه برگــزاری چندیــن نوبــت آزمون هــای حرفــه ای بــازار ســرمایه و اعطــای 

گواهینامه هــای مختلــف بــه عالقه منــدان مــی نمایــد. 
گونــه آزمون هــا بــه لحــاظ تعــداد شــرکت کنندگان  کمــی بــه برگــزاری ایــن  غ از رویكــرد  فــار
و  موضوعــات  مناســب  انتخــاب  و  کیفــی  محتــوای  بــه  اعتقــاد  آزمون هــا،  تعــدد  و 
طراحــی دقیــق ســواالت موجــب خواهــد شــد تــا دارنــدگان ایــن مــدارک توانایــی و تمایــز 
ــی داشــته باشــند. خوشــبختانه  ــرای فعالیــت و حضــور در بازارهــای مال ــی ب قابــل قبول
ــرمایه در  ــازار س ــه ای ب ــای حرف گواهینامه ه ــی  ــاختاری و محتوای ــترده س گس ــرات  تغیی
ایــران و نزدیــک  شــدن آنهــا بــه مــدارک معتبــر بین المللــی نظیــر CFA و CIIA از مــرداد 
مــاه ســال 1390 و همزمــان بــا برگــزاری هفدهمیــن دوره برگــزاری ایــن آزمون هــا، نویــد 
کشــورمان خواهــد  بخــش آینــده ای روشــن بــرای عالقــه منــدان و فعــاالن بــازار ســرمایه 

بــود.
در ایــن راســتا مرکــز مدیریــت مالــی آریانــا بــا تكیــه بــر تجــارب خــود در حــوزه آمــوزش 
مدیریــت مالــی و ســرمایه گذاری و بــا همــكاری انتشــارات آریانــا قلم،پــس از انتشــار 
آزمــون  »آمادگــی  و  ســرمایه-جلد1و2«  بــازار  اصــول  آزمــون  »آمادگــی  کتاب هــای 
کتــاب   معامله گــری ابــزار مشــتقه« و اســتقبال چشــمگیر مخاطبــان، اقــدام بــه تدویــن 
آمادگــی آزمون تحلیل گــری بــازار ســرمایه-جلد1و2 نمــود. امیدواریــم بــا یــاری خداونــد 
کتــاب پیــش رو  متعــال و راهنمایــی تمامــی عالقه منــدان بیــش از پیــش بــر غنــای 

بیافزاییــم.

           سمیه محمدی                                                                 حمید اسالمیان
          مدیرعامل انتشارات آریانا قلم                              مدیر مرکز  مدیریت مالی آریانا

  

پیش گفتار



به نام خداوند جان و خرد
ابزارهای  ارائه در بازار سرمایه ایران و همچنین طراحی  توسعه خدمات قابل 
ایران  سرمایه  بازار  شدن  تر  تخصصی  سبب  خدمات،  این  با  متناسب  مالی 
گذشته شده است. از این رو فعاالن بازار سرمایه با توجه  نسبت به سال های 
مشاغل  برای  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  سوی  از  شده  تعیین  الزامات  به 
با دانش تخصصی و دارای مدارک حرفه ای  تخصصی خود نیازمند نیروهایی 

بازار سرمایه می باشند.
طریق  از  حرفه ای،  مدارک  دارای  نیروهای  به  سرمایه  بازار  فعاالن  نیاز 
به  معتبر  گواهینامه های  اعطای  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  آزمون های 
می شود.  مرتفع  می گردد،  برگزار  نوبت  چند  در  ساله  هر  که  کنندگان،  شرکت 
ح شده برای آزمون های مذکور، در دسترس  کندگی منابع مطر با توجه به پرا
کیفیت محتوا قابل اعتماد باشد، راهگشای  که به لحاظ  بودن یک منبع جامع 

کنندگان خواهد بود. نیازهای این شرکت 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی، در راستای اهداف تعیین شده در  از اینرو شرکت 
برنامه استراتژیک خود مبنی بر توسعه سرمایه های انسانی، اقدام به حمایت 
کتاب  »آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه«  با همكاری مرکز  از انتشار چاپ 

گروه پژوهشی صنعتی آریانا و انتشارات آریانا قلم نموده است. مدیریت مالی 
کتاب حاضر در ارتقای سطح علمی سرمایه های انسانی فعال در  امید است 

کوچک را ایفا نماید. بازار سرمایه، نقشی هر چند 

کارگزاری آینده نگر خوارزمی شرکت 

پیش گفتار حامی کتاب
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بخش پنجم
مباحث پیشرفته در 
امور مالی شرکتی
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مروری بر ابزارهای بودجه بندی سرمايه ای
در این قسمت ابتدا به بیان برخی تعاریف و نكات در مورد بودجه ریزی سرمایه ای پرداخته و سپس مروری بر مهم ترین 

ابزارهای بودجه ریزی سرمایه ای خواهیم داشت.

تعاريف، مفروضات و اهداف بودجه بندی سرمايه ای

که شرکت ها برای تصمیم گیری در مورد پروژه های سرمایه ای1 -پروژه هایی با طول  بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است 
عمر بیش از یک سال- استفاده می کنند. در تعریف دیگر، بودجه ریزی سرمایه ای عبارت است از فرایند ارزیابی و انتخاب 
باشد.  سهامداران(  ثروت  کزیمم سازی  )ما شرکت  بلندمدت  اهداف  با  همسو  که  نحوی  به  بلندمدت  سرمایه گذاری های 
آشنایی با اصول این فرآیند در سازمان ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. دلیل این مسئله را می توان به طور خالصه 

چنین بیان نمود:

Õ  سرمایه گذاری های انجام شده در این پروژه ها بسیار باالست و به همین دلیل اشتباه در این فرآیند می تواند نتایج
بسیار بدی برای شرکت ها به همراه داشته باشد؛ چنین اشتباهی حتی می تواند به ورشكستگی شرکت ها بیانجامد. 

این تصمیمات معمواًل قابل جبران نیستند و یا هزینه جبران آن ها بسیار باالست.

Õ  شرط به  اجاره  شرکت ها،  ادغام  همچون  مالی  مدیریت  از  مختلفی  حوزه های  در  سرمایه ای  بودجه بندی  اصول 
تملیک و... نیز قابل استفاده است.

Õ .اصول مورد استفاده برای بودجه ریزی سرمایه ای در ارزش گذاری شرکت ها و اوراق بهادار نیز استفاده شود

1..Capital Budgets

فصل پانزدهم
مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمايه ای
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فرآيند بودجه ریزی سرمايه ای

که فرایند دقیق بودجه ریزی سرمایه ای به مسایل مختلفی همچون پیچیدگی و اندازه پروژه مورد نظر، ساختار  بدیهی است 
سازمانی شرکت مربوطه و مسایلی از این قبیل بستگی دارد ولی به طور معمول می توان مراحل زیر را برای بودجه بندی 

گرفت: سرمایه ای در نظر 

ح شود؛ این ایده ها می تواند از سطوح پایین سازمان  خلق ایده: ایده های سرمایه گذاری ممكن است به طرق مختلفی مطر
مورد  در  خود  نظرات  بیان  به  سازمان  ارشد  مدیران  است  ممكن  این  بر  عالوه  گردد؛  پیشنهاد  سازمان  ارشد  سطوح  به 

کنند. ج سازمان دریافت  گزینه های سرمایه گذاری بپردازند و یا ایده هایی را از خار

بررسی تک تک پیشنهادات: در این مرحله جریان وجوه نقد مربوط به هر  پروژه مشخص شده و سودآوری آن ها محاسبه 
می گردد.

شناخته  سودآور  پروژه های  عنوان  به  قبل  مرحله  در  که  پروژه هایی  باید  مرحله  این  در  سرمایه ای:  بودجه  و  برنامه ریزی 
شدند، اولویت بندی می شوند. این اولویت دهی می تواند بر مبنای زمان بندی پروژه ها، همسو بودن آن ها با استراتژی های 

شرکت و مواردی این چنینی ایجاد شود.

کسب شده با نتایج پیش بینی شده مقایسه می شوند و  اجرا1: در ممیزی بعد از اجرا، نتایج واقعی  از  بعد  ممیزی  و  پایش 
انحرافات احتمالی مشخص و ریشه یابی می گردند.

انواع پروژه های سرمايه ای

پروژه های سرمایه ای را می توان در انواع مختلفی تقسیم بندی نمود:

پروژه های جایگزینی2: در این پروژه ها در مورد جایگزینی تجهیزات فرسوده و یا تكنولوژی قدیمی، با تجهیزات نو و مدرن 
تصمیم گیری می شود.

گسترش خطوط تولید مورد بررسی قرار می گیرد. پروژه های توسعه3: در این پروژه ها، 

کسب وکار جدید، تولید محصوالت و یا ارایه خدمات  پروژه های محصوالت و خدمات جدید: این گونه پروژه ها ورود به یک 
جدید را مورد بررسی قرار می دهد. این پروژه ها معمواًل از درجه ابهام باالیی برخوردارند.

پروژه های زیست محیطی، ایمنی و الزامات قانونی: این پروژه ها معمواًل از سوی یک نهاد قانونی الزام می شوند و در بسیاری 
از مواقع به دلیل لزوم اجرای آن ها، نیازی به ارزیابی اقتصادی دقیق آن ها وجود ندارد.

که قابل تحلیل و ارزیابی اقتصادی بودند. اما در بعضی  که قباًل معرفی  شدند پروژه هایی بودند  سایر پروژه ها: پروژه هایی 
گیرد. این پروژه ها می تواند از طرف مدیریت  موارد ممكن است پروژه ای بدون ارزیابی و تحلیل اقتصادی مورد قبول قرار 

که نتوان آن ها را به سادگی تحلیل نمود. ارشد ابالغ شود و یا از چنان پیچیدگی و ابهام باالیی برخوردار باشند 

1.Monitoring and Post auditing
2.Replacement Projects
3.Expansion Projects



مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای

19

ابزارهای بودجه ریزی
کتاب آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه به طور  که در  جدول زیر ابزارهای مختلف بودجه ریزی سرمایه ای را نشان می دهد 

کامل در مورد آنها توضیح داده شده است:

مزايا و معايب این معیارنحوه انتخاب پروژهنحوه محاسبهمعیار

NPVNPV CF
i
t
n

t

n

=
+( )=

∑
10

و  انتخاب   NPV<0 با  پروژه 
می شود.  رد   NPV>0 با  پروژه 
پروژه،  چند  بین  انتخاب  در 
انتخاب  بزرگ تر   NPV با  پروژه 

می شود.

تئوریک  نظر  از  ضعفی  هیچ  معیار  این 
برحسب  اینكه  دلیل  به  صرفًا  ندارد 
درصد محاسبه نمی شود برای بسیاری 
تناقض  هنگام  ندارد.  مقبولیت  افراد  از 
همیشه  معیارها  سایر  و  معیار  این  بین 

NPV مبنای تصمیم گیری خواهد بود.

IRR را NPV که خ تنزیلی است  IRR برابر با نر
برابر صفر می سازد.

تنزیل  خ  نر از  بزرگ تر   IRR گر  ا
غیر  در  و  انتخاب  را  پروژه  بود 

این صورت آن را رد می کنیم.
براساس  نمی توان  را  پروژه ها 
نمود  بندی  رتبه   IRR معیار 
لزومًا  بزرگ تر   IRR با  )پروژه 

پروژه بهتری نیست(

جریانات  با  که  مواردی  در  معیار  این 
هستیم  مواجه  متعارف  غیر  نقدی 

کننده باشد. گمراه  می تواند 
عالوه بر این در پروژه های مانعه الجمع 

نیز این معیار قابل اتكا نیست.
سرمایه گذاری  بازده  خ  نر شاخص،  این 
کند  IRR فرض می  با  برابر  نیز  را  مجدد 

که اشتباه است.
معیار  این  باالی  محبوبیت  دلیل 
علیرغم ضعف های جدی آن، محاسبه 
آن  بودن  و ملموس  برحسب درصد  آن 

است.

دوره 
بازگشت 
سرمایه

که الزم است تا وجوه نقد  مدت زمانی 
دریافتی پروژه، سرمایه گذاری اولیه را 

پوشش دهند

سرمایه  بازگشت  دوره  با  پروژه 
کوتاه تر، پروژه بهتری است.

این معیار دو ضعف عمده و جدی دارد:
ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.

بازگشت  از دوره  به جریانات نقدی بعد 
پروژه توجه نمی نماید.

اتكا  قابل  عنوان  هیچ  به  معیار  این 
یک  رد  یا  و  انتخاب  برای  نه  نیست؛ 
پروژه و نه برای انتخاب یک پروژه از بین 
این  بودن  رایج  دلیل  تنها  پروژه.  چند 

معیار، ملموس بودن آن است.

دوره 
بازگشت 
سرمایه 
تنزیلی

که طول می کشد تا مجموع  مدت زمانی 
ارزش فعلی دریافت های پروژه بتواند 

سرمایه گذاری اولیه را پوشش دهد.

سرمایه  بازگشت  دوره  چه  هر 
کوچک تر  پروژه  یک  تنزیلی 

باشد آن پروژه بهتر است

از  یكی  تنزیلی  سرمایه  بازگشت  دوره 
را  سرمایه  بازگشت  دوره  عیب های 
که به ارزش زمانی پول توجه  ندارد چرا 
همچنان  آن  عیوب  از  یكی  ولی  می کند 
وجوه  به  نیز  معیار  این  برجاست؛  پا 
از بازگشت سرمایه )با  نقد دریافتی پس 
گرفتن ارزش زمانی پول( توجهی  درنظر 

ندارد.
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مزايا و معايب این معیارنحوه انتخاب پروژهنحوه محاسبهمعیار

شاخص 
سودآوری 

)PI(
PI NPV

Initial Investment
= +1

توجیه   PI<1 با  پروژه های 
پروژه های  ولی  دارند  اقتصادی 
اقتصادی  توجیه   PI>1 با 

ندارند.

قبول و یا رد پروژه ها براساس این معیار 
مبتنی  علیرغم  ولی  است  اشكال  بدون 
را  پروژه ها   ،NPV بر  معیار  این  بودن 
براساس این معیار نمی توان رتبه بندی 

نمود.

میانگین 
خ بازده  نر
حسابداری

AAR
Average NI

Average Book Value
=

( )
( ).

معنای  به  باالتر  بازده  خ  نر
سودآوری بیشتر پروژه است.

این معیار دو ضعف عمده دارد:
ارزش زمانی پول را لحاظ نمی کند.

)سود  حسابداری  پارامترهای  براساس  
خالص( محاسبه می شود و نه وجه نقد

بودجه بندی سرمايه ای در شرايط جیره بندی
که در بودجه ریزی سرمایه ای با آن مواجه هستیم، انتخاب ترکیب بهینه پروژه های سرمایه گذاری در شرایطی  یكی از مسائلی 
 IRR که استفاده از معیارهایی همچون که بودجه محدودی در اختیار داریم. در این شرایط باید توجه داشته باشیم  است 
با روش  PI برای رتبه بندی پروژه ها و مشخص نمودن ترکیب بهینه، می تواند به پاسخ اشتباه منجر شود. در مثال زیر  و 

صحیح حل چنین مسائلی، آشنا می شویم:

گر  پروژه های پیش روی  که قصد سرمایه گذاری ۴0 میلیون ریالی در پروژه های خود را دارد. ا مثال: بنگاهی را در نظر  بگیرید 
این شرکت به قرار زیر باشد )ارقام بر حسب میلیون ریال است(، ترکیب بهینه پروژه های انتخابی برابر خواهد بودبا:

1و۵ د(  3و۴و۵و6                ج(  2و3و۴                 ب(  1و2                الف( 

NPVسرمايه موردنیازپروژه
13113
21۵6
312۴/۵
۴103
۵۸3
662

گی زیر را داشته  که دو ویژ که ترکیب بهینه پروژه ها، ترکیبی است  پاسخ: برای حل چنین مسائلی باید توجه داشته باشیم 
باشد:

امكان پذیر باشد )مجموع سرمایه گذاری الزم برای پروژه ها، از بودجه در اختیار بیشتر نباشد(	 
بیشترین NPV را داشته باشد.	 

گزینه های می پردازیم: حال به بررسی تک تک 
گزینه های 1و2 )۴6 میلیون ریال( بیشتر از بودجه در اختیار 	  گزینه الف امكان پذیر نیست زیرا سرمایه الزم برای انجام 

است. 
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ادامه دارد...
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برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه و یا سفارش 
نسخۀ کامل این کتاب به وبسایت انتشارات آریاناقلم مراجعه کنید.
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