نرخ بازده
داخلیIRR

طثك تؼزیف وزر تاسدي داخلی ( )IRRمؼادل وزر طُدی اطت کً طزمایً گذار می تُاوذ تا
طزمایً گذاری در یک طزح تذطت آَرد .در َالغ طزح مؼاتً یک تاوک ػمل ومُدي َ تً
طزمایً گذاری کً در آن طپزدي گذاری می ومایذ ،تا یک وزر طُد کً ٌمان  IRRاطت اس
مذل درآمذ طالیاوً طُد ارائً می ومایذ .ػاخؾ  IRRاس جملً پزکارتزدتزیه ػاخؾ ٌای
مالی اطت کً می تُان تا اطتفادي اس آن تُجیً پذیزی مالی طزح را در ممایظً تا ػزایط
مؼمُل طزمایً گذاری در کؼُر َ آن ؿىؼت خاؽ تذطت آَرد .مذاطثً ػاخؾ  IRRتزای
یک طزح در ارتثاط تىگاتىگ تا فزمُل مذاطثً ػاخؾ  NPVمی تاػذ .تزاطاص ومُدار NPV
وظثت تً وزر تىشیل ،ػاخؾ وزر تاسدي داخلی مذل تاللی ومُدار تا مذُر افمی می تاػذ.
لذا ػاخؾ  IRRوزر تىشیلی اطت کً تً اساء آن وزر تىشیل ،ػاخؾ  NPVطزح مؼادل ؿفز
گزدد.

فزمُل مذاطثً ػاخؾ  IRRتـُرت سیز می تاػذ.
i* = IRR

NPV (i*) = 0

If

لذا چىاوچً مؼاٌذي می گزدد مذاطثً ػاخؾ  IRRتـُرت دذص َ خطا َ تا اطتفادي اس
رَع ٌایی وظیز رَع ویُته می تاػذ .مؼاتً رَع مذاطثً ػاخؾ  NPVمی تُان پض اس
تؼکیل جذَل جزیاوات ومذی تا اطتفادي اس تزخی وزم افشارٌای مذاطثاتی وظیز Excel
ػاخؾ  IRRطزح را مذاطثً ومُد .فزمُل مذاطثً ایه ػاخؾ در وزم افشار  Excelتـُرت =
 )( IRRمی تاػذ .در ایه سمیىً ویش وزم افشار کامفار پض اس تؼکیل جذَل جزیاوات ومذی کً
تزاطاص مثاوی َ مفزَضات َرَدی تذان اوجام می گزدد ،تـُرت اتُماتیک ػاخؾ  IRRطزح
را مذاطثً َ تؼىُان خزَجی مذاطثات کامفار ارائً می ومایذ.
تؼىُان مثال اگز ایه فزمُل در وزم افشار  َ Excelتز ردیف جزیاوات ومذی جذَل ارائً ػذي در
تخغ ػاخؾ  NPVاػمال گزدد ،وزر تاسدي داخلی ایه طزح فزضی مؼادل  66.33درؿذ
خُاٌذ ػذ .ایه تذان مفٍُم اطت کً تا طزمایً گذاری در ایه طزح ،طزمایً گذار می تُاوذ
طُد خالؾ طالیاوً ای تا وزر  66.33درؿذ کظة ومایذ .دال اگز در وزم افشار  َ Excelدر
فزمُل مذاطثً ػاخؾ  NPVدر فزمُل تً جای وزر تىشیل وزر مذاطثً ػذي تزای  IRRکً در
دذَد  66.33درؿذ می تاػذ لزار دادي ػُد ،مؼاٌذي می وماییذ کً ػاخؾ  NPVتزاتز
ؿفز خُاٌذ تُد .ایه وتیجً تا فزمُل مذاطثً ػاخؾ  IRRمطاتمت دارد.
تمىظُر تزرطی تُجیً پذیزی طزح تزاطاص ػاخؾ  IRRتایظتی یک اطتاوذارد ػاخؾ
مالی تىام دذالل وزر تاسدي جذاب  )Minimum Attractive Rate of Return (MARRاس جاوة
تزرطی کىىذي گشارع تُجیٍی تزای ػاخؾ  IRRتؼییه گزدد .ایه اطتاوذارد ػاخؾ مالی
تایظتی تً وذُی تؼییه گزدد کً تتُان تً تُطط آن طزمایً گذاری در طزح کً ٌمزاي تا
ریظک می تاػذ را تا طزمایً گذاری در یک طزح تذَن ریظک وظیز طپزدي گذاری در تاوک،
تـُرت کامال مؼمُالوً ای ممایظً ومُد .تطُر مؼمُل تزای تؼییه وزر  MARRمؼاتً وزر
تىشیل کً در تخغ ٌای لثل تذان اػاري گزدیذ ،دذاکثز وزر طُد طپزدي ٌای تلىذ مذت
تاوکی َ یا اَراق لزضً را تاضافً چىذدرؿذ ریظک طزمایً گذاری می ومایىذ .تزایه اطاص

چىیه تزداػت می گزدد کً وزر تىشیل َ ػاخؾ  MARRدر دالت کلی مؼادل یکذیگز تُدي َ
تـُرت تمزیثا مؼاتً تؼییه می گزدوذ .السم تً تُضیخ اطت کً اطتاوذارد  MARRدر وزم افشار
کامفار لذاظ ومی گزدد َ در اؿل وزم افشار کامفار ومی تُاوذ تُجیً پذیزی طزح اس دیذگاي
ػاخؾ  IRRرا تزرطی ومایذ .تذلیلگز مالی کً اس وزم افشار کامفار اطتفادي می ومایذ تزای
تزرطی تُجیً پذیزی طزح اس دیذگاي ػاخؾ  IRRتایظتی خُد الذام ومایذ َ ػاخؾ ٌای
مذاطثً ػذي در وزم افشار کامفار را تا ػاخؾ  MARRممایظً ومایذ .درؿُرتیکً ػاخؾ
 IRRطزح تشرگتز َ یا مظاَی ػاخؾ  MARRتاػذ ،طزح تُجیً پذیز اطت َ در غیز ایىـُرت
طزح تُجیً مالی وخُاٌذ داػت.
تؼییه ػاخؾ  MARRمظتلشم تزرطی دلیك طزح اس دیذگاي ٌای مختلف می تاػذ .مؼاتً
وزر تىشیل ،تؼییه ایه ػاخؾ َاتظتً تً متغیزٌایی وظیز سمان ،مکان َ وُع ؿىؼت می تاػذ
َ لذا تزای ؿىایغ مختلف َ در مکان ٌا َ سمان ٌای مختلف می تُان وزر  MARRمتفاَتی
پیغ تیىی َ تزای تزرطی تُجیً پذیزی مالی طزح اس آوٍا اطتفادي ومُد .اس مٍمتزیه ػُامل
تؼییه کىىذي دذالل وزر مُرد اوتظار پزَژي وٍاد تزرطی کىىذي طزح وظیز تاوک َ یا َسارت ؿىایغ
َ مؼادن َ یا َادذ تذمیك َ تُطؼً یک ػزکت خـُؿی می تاػذ کً تاتُجً تً طیاطت
ٌای طاسمان َ یا ػزکت خُد الذام تً تؼییه دذالل وزر مُرد اوتظار طزمایً گذاری می
ومایىذ َ در تزرطی طزح ٌا اس ایه ػاخؾ تؼىُان اطتاوذارد ػاخؾ مالی َ ػامل تؼییه
کىىذي تُجیً پذیزی طزح اطتفادي می ومایىذ.

