ارسش فعلی خالص سزمایه گذاری
NPV

ارلام پیغ بیٌی ػذٍ در جذّل جزیاًات ًمذیٌگی هزبْط بَ طال ُای هختلف اطت کَ
بزاطاص ػولکزد طزح ّ بزای ُز طال بـْرت جذاگاًَ پیغ بیٌی هی گزدد ّ در ّالغ ارسع
آتی یا  FVهی باػذ .باّجْد آًکَ ّاحذ ایي ارلام پْل هی باػذ اها باتْجَ بَ ایٌکَ ایي ارلام
در طال ُای هختلف بذطت هی آیذ ًوی تْاى آًِا را بایکذیگز جوغ ًوْد .اها درؿْرتیکَ رلن
هزبْط بَ ُز طال را با اطتفادٍ اس فزهْل هحاطبَ ارسع فؼلی ،بَ ارسع رّس تبذیل ّ با
یکذیگز جوغ ًوایین ،ػاخؾ ارسع فؼلی خالؾ بذطت هی آیذ کَ یکی اس هِن تزیي
ػاخؾ ُای هالی هی باػذ .بزایي اطاص فزهْل هحاطبَ ارسع فؼلی خالؾ بـْرت سیز
خْاُذ بْد.
NPV (i) = PV1 + PV2 + ... + PVn = FV1/(1+i)+FV2/(1+i)^2+...+ FVn/(1+i)^n
ًزخ تٌشیل
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ًزخ تٌشیل فزهْل فْق بزاطاص تْضیحات ارائَ ػذٍ در بخغ ُای لبل یک هتغیز هظتمل
اطت کَ اس طْی تحلیل گز هالی تؼییي هی گزدد ّ همذار تؼییي ػذٍ بزای آى ّابظتَ بَ
ػزایط هکاًی ،سهاًی ّ ًْع ؿٌؼت هْرد بزرطی اطت .اس دیذگاٍ دیگز هی تْاى ًزخ تٌشیل را
بؼٌْاى حذالل ًزخ هْرد اًتظار اس طزهایَ گذاری تؼزیف ًوْد کَ بزاطاص آى ارسع ُای آتی
ُز طال طزح بَ ارسع فؼلی تبذیل هی ػًْذُ .زچَ درؿذ تخـیؾ دادٍ ػذٍ بَ ًزخ تٌشیل
افشایغ یابذً ،زخ هْرد اًتظار اس طزهایَ گذاری افشایغ ،ارسع فؼلی جزیاًات ًمذی طالِای
آتی کوتز ّ در ًتیجَ ػاخؾ  NPVکْچکتز خْاُذ بْد .بؼٌْاى هثال با در ًظز گزفتي ًزخ تٌشیل
 52درؿذ بزای جذّل جزیاًات ًمذی ارائَ ػذٍ فْق ،ارسع فؼلی ایي جزیاًات بـْرت سیز
هحاطبَ هی گزدد.
ًوًَْ جذّل جزیاًات ًمذیٌگی تٌشیل ػذٍ یک طزح
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با جوغ جبزی ارلام طالِای هختلف هزبْط بَ ردیف جزیاًات ًمذی تٌشیل ػذٍ ،ػاخؾ NPV
ایي طزح فزضی هؼادل  202،2,1خْاُذ ػذ کَ ّاحذ آى بزابز ّاحذ پْلی اطت کَ جزیاًات
ًمذی بزاطاص آى پیغ بیٌی ػذٍ اطت .یؼٌی اگز ّاحذ ارلام هٌذرج در جذّل بزاطاص
هیلیْى ریال باػذ ّاحذ هزبْط بَ ػاخؾ  NPVهحاطبَ ػذٍ ًیش بزاطاص هیلیْى ریال
خْاُذ بْد.
چٌاًچَ هؼاُذٍ هی گزدد بوٌظْر بزآّرد ػاخؾ  NPVطزح ضزّری اطت کَ در ابتذا جذّل
جزیاًات ًمذی آى بزاطاص ُشیٌَ ُا ّ درآهذُای دّراى احذاث ّ بِزٍ بزداری پیغ بیٌی ّ

طپض با اطتفادٍ اس فزهْل فْق ّ ًزخ تٌشیل هْرد ًظز ایي ػاخؾ بزای طزح هحاطبَ گزدد.
البتَ با اطتفادٍ اس ًزم افشارُای دیگزی ًظیز ً Excelیش هی تْاى ایي ػاخؾ را بزای یک طزح
هحاطبَ ًوْد .بذیي هٌظْر پیؼٌِاد هی گزدد کَ جزیاًات ًمذی فْق را ّارد ً Excelوْدٍ ّ با
ّارد ًوْدى فزهاى = )( NPVدر یکی اس طل ُای هجاّر جذّل ّ تخـیؾ ًزخ تٌشیل ّ جزیاًات
ًمذی ،ایي ػاخؾ را با اطتفادٍ اس فزهْل  Excelهحاطبَ ّ با رلن فْق همایظَ ًواییذ .در
ًزم افشارُایی ًظیز کاهفار ،پیغ بیٌی جزیاًات ًمذی طزح ّ ُوچٌیي هحاطبَ ػاخؾ NPV
بـْرت اتْهاتیک ّ تْطط خْد ًزم افشار ّ البتَ بزهبٌای هفزّضات ّرّدی بذاى هحاطبَ هی
گزدد.
در هحاطبَ ػاخؾ  NPVدر ّالغ طزهایَ گذاری در طزح با طزهایَ گذاری در یک باسار با ًزخ
طْد طاالًَ  iکَ ُواى ًزخ تٌشیل هی باػذ ّ بَ ًْػی حذالل ًزخ هْرد اًتظار اس طزهایَ
گذاری اطت ،همایظَ هی گزدد .بز ایي اطاص در ؿْرتیکَ رلن هحاطبَ ػذٍ بزای ایي
ػاخؾ در یک طزح خاؽ ّ بزاطاص ًزخ تٌشیل تؼییي ػذٍ ،هٌفی گزدد ایي طزح دارای ًزخ
طْد طاالًَ کوتز اس  iهی باػذ ّ لذا تْجیَ پذیز ًخْاُذ بْد ّ درؿْرتیکَ ایي رلن ؿفز ّ یا
هثبت گزدد ًؼاًگز آى اطت کَ طزح دارای ًزخ باسدُی حذالل هؼادل ًزخ تٌشیل (ًزخ هْرد
اًتظار اس طزهایَ گذاری) هی باػذ .چٌاًچَ هؼاُذٍ هی گزدد تؼییي ًزخ تٌشیل هٌاطب
جِت هحاطبَ ػاخؾ  ّ NPVتـوین گیزی در خـْؽ تْجیَ پذیزی طزح بزاطاص آى بظیار
حائش اُویت هی باػذ .هطابك ًوْدار فْق درؿْرتیکَ ًزخ تٌشیل تؼییي ػذٍ بزای طزح در
ًمطَ ای لبل اس هحل بزخْرد هٌحٌی با خط افمی لزارگزفتَ باػذ طزح تْجیَ پذیز خْاُذ بْد
ّ بَ اساء ًزخ تٌشیل ُای بیغ اس هحل بزخْرد ،طزح تْجیَ هالی ًخْاُذ داػت.

