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خالصهای از مباحث میز تحلیل ۷
ارزشگذاریهای داراییها و نسبت  Pو کاربرد آن در
E
تحلیل بازار مسکن و مستغالت

دی ماه سال ۱۳۹۹
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عوامل مؤثر بر نسبت پر بر ای را میتوان از بعد دیگری بررسی کرد .در روش
گوردون ارزش سهم برابر با معادله زیر است:

در ایــن معادلــه  gبرابــر بــا نــرخ رشــد ســودآوری اســت کــه در میــز تحلیــل  ۶بررســی
شــد .ایــن نــرخ بــه صــورت اســمی اســت .یعنــی هــم تــورم انتظــاری و هــم رشــد
تولیــدات را در نظــر مــی گیــرد k .برابــر بــا نــرخ بــازده مــورد انتظــار ســرمایهگذاران
اســت کــه در مــورد ایــن نــرخ نیــز صحبــت شــد .ایــن نــرخ از نــرخ بــازده بــدون ریســک
بــه اضافــه صــرف ریســک بــه دســت میآیــد کــه در جلســه قبــل بررســی شــد.

برای اینکه بگوییم نسبت پی بر ای به چه عواملی بستگی دارد دو طرف معادله
را بر  Eتقسیم میکنیم.
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از اینجا عوامل مؤثر بر نسبت پی بر ای را به راحتی میتوان بررسی کرد.
یعنــی شــرکت چقــدر ســود تقســیم میکنــد )g+1( .یعنــی اینکــه شــرکت،
چقــدر رشــد ســودآوری دارد .مشــخص اســت کــه  gبیشــترین تأثیــر را بــر نســبت
پــر بــر ای دارد .یعنــی شــرکت رشــدی( ،شــرکتی کــه انتظــار داریــم رشــد ســودآوری
زیــادی داشــته باشــد) نســبت پــی بــر ای باالتــری میگیــرد .چــرا کــه نــرخ رشــد
هــم در صــورت و هــم در مخــرج کســر اســت و کاهنــده مخــرج کســر اســت کــه اثــر
فزاینــدهای بــر پــی بــر ای دارد .از آنجایــی کــه  Kدر مخــرج کســر قــرار گرفتــه اســت،
هــر چــه بــازده مــورد انتظــار ســرمایهگذاری شــما کمتــر باشــد ،نســبت پــی بــر ای
باالتــری در نظــر خواهیــد گرفــت .ایــن نــرخ ،ریســک را هــم در نظــر میگیــرد .هــر
چــه صــرف ریســک کمتــری در نظــر بگیریــد نســبت پــر بــر ای باالتــری خواهیــد
داشــت .یعنــی نســبت تقســیم ســود .اگــر بــا فــرض اینکــه شــرکت رشــد خــود
را حفــظ میکنــد شــما بتوانیــد باالتــری داشــته باشــید ،شــما نســبت پــر بــر ای
باالتــری خواهیــد داشــت.
در کتابهای مالی برای نرخ رشد یعنی  gمعادلهای به شرح ذیل وجود دارد:

ایــن معادلــه نشــان میدهــد کــه رشــد ســودآوری شــرکتها بــه انــدازهای اســت
کــه ســود در داخــل شــرکت باقــی میمانــد و ســرمایهگذاری میشــود .ایــن
معادلــه در یــک دنیــای بــدون تــورم معادلــه صحیحــی اســت .امــا در شــرکتهای
موجــود در کشــور مــا اغلــب ایجــاد ســود از طریــق تــورم اســت و در عمــل رشــد
ســودآوری شــرکتها ناشــی از ســودی نیســت کــه در داخــل شــرکت باقــی
میمانــد و ســرمایهگذاری میشــود .اگــر ایــن فــرض در کشــور مــا صحیــح بــود
بایــد در شــرکتهایی ماننــد «پتروشــیمی زاگــرس» و «پتروشــیمی فنــاوران» کــه
ً
هــر ســال تقریبــا تمــام ســود خــود را تقســیم میکننــد رشــد ســودآوری بــه صفــر
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برســد در حالــی کــه ایــن شــرکتها از محــل افزایــش نــرخ ارز و تــورم ســودآوری
دارنــد .رشــد ســودآوری از طریــق متغیرهــای اســمی اتفــاق مــی افتــد .بــه همیــن
خاطــر از معادلــه بــاال بــرای بــه دســت آوردن نــرخ رشــد اســتفاده نمیکنیــم .عــاوه
بــر ایــن ،مشــکل دیگــری کــه در ایــن معادلــه وجــود دارد کــه بــا مفروضــات معادله
صحیــح اســت امــا در دنیــای عملــی در کشــوری که تــورم وجــود دارد صحیح نیســت
برمیگــردد .ایــن نســبت بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ســود خالــص
بــه نســبت
بــه حقــوق صاحبــان ســهام بــه چــه میــزان اســت و در واقــع بــرآوردی از بازدهــی
حقــوق صاحبــان ســهام اســت .ســود خالــص رقمــی اســت کــه از صورتهــای
مالــی ســود و زیــان بــه دســت میآیــد و بــرای امســال اســت .امــا حقــوق صاحبــان
ســهام برابــر اســت بــا داراییهــا منهــای بدهیهــا .داراییهایــی کــه بــا بهــای
تمــام شــده تاریخــی ثبــت شــدهاند و ایــن مــوارد باعــث گمراهــی نســبت
میشــود.
در کشــور تورمــی ،ســود خالــص بــا تــورم رشــد میکنــد و بــه عبارتــی میتــوان گفت
گــرم وداغ از تنــور بیــرون آمــده اســت .امــا داراییهــا منجمــد و یــخ زده مربــوط بــه
ســالیان گذشــته اســت .و بنابرایــن تقســیم ایــن دو مــورد اشــتباه اســت .بنابرایــن
بــرای بــرآورد نــرخ رشــد یعنــی  gاز معادلــه بــاال نمیتــوان اســتفاده کــرد.
نســبت پــر بــر ای کــه تاکنــون مــورد بررســی قــرار گرفــت در تحلیــل بــازار مســکن
اســتفاده بســیار زیــادی دارد .البتــه در بــازار مســکن بــا نســبت «پوتربــا» شــناخته
میشــود .نســبت قیمــت یــک متــر مربــع مســکن بــه اجــاره یــک ســال ،یــک متــر
مربــع .بــرای مثــال فــرض کنیــد آپارتمانــی  100متــری بــا قیمــت هــر مترمربــع بیســت
میلیــون تومــان کــه قیمــت کلــی برابــر بــا دو میلیــارد تومــان دارد را ماهیانــه چهــار
میلیــون تومــان اجــاره دادهایــد .در صــورت وجــود رهــن ،آن را بــه اجــاره تبدیــل
میکنیــم .نســبت پوتربــا بــا تقســیم دو میلیــارد تومــان بــر  ۴8میلیــون تومــان
اجــاره یــک ســال تقریبــا برابــر بــا  ۴0بــه دســت میآیــد.
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ایــن نســبت بــه نــام اقتصاددانــی اســت کــه از ایــن نســبت بــرای تحلیــل بــازار
مســکن اســتفاده کــرده اســت .در بــازار مســکن ایــران ،معمــول ایــن بــود کــه
نســبت «پوتربــا» بیــن  1۵تــا  2۵در نوســان باشــد .زمانــی کــه ایــن نســبت برابــر
بــا  1۵میشــد بــه ایــن معنــی بــود کــه یــا قیمتهــا پاییــن اســت ،یــا قیمتهــا
نســبت بــه اجــاره خیلــی پاییــن اســت .بنابرایــن قیمــت رشــد میکــرد .زمانــی
کــه بــه  2۵میرســید بــه ایــن مفهــوم بــود کــه یــا قیمتهــا بــاال اســت و بایــد
کاهــش پیــدا کنــد یــا قیمــت ثابــت بمانــد و اجارههــا بایــد رشــد کنــد .ایــن تحلیــل
ســادهانگارانه اســت .ایــن تحلیــل در مــورد ســهمها در بــازار ســرمایه هــم وجــود
ً
دارد .مثــا نســبت پــی بــر ای بــاال اســت و بایــد قیمتهــا کاهــش پیــدا کنــد تــا بــه
مقــدار معمــول قبلــی برســد .امــا اینگونــه تحلیــل ایراداتــی دارد .نســبت معمــول
قبلــی از کجــا آمــده اســت؟ چــرا نســبت معمــول برابــر بــا  20اســت و بــرای مثــال
 ۴0نیســت؟ یــا چــرا  10نیســت؟ ایــن ســؤاالتی اســت کــه بایــد پرســیده شــود .در
تحلیــل بنیــادی ،شــاخصههای اصلــی یــک بحــث را شناســایی میکنیــم کــه ایــن
تحلیــل بــر اســاس چــه مفروضاتــی شــکل گرفتــه و ســپس آن مفروضــات را بــه
چالــش میکشــیم و زیــر ســؤال میبریــم .قیمــت یــک متــر مربــع مســکن چگونــه
محاســبه میشــود؟ آیــا قیمــت یــک ســال را درنظــر گرفتــه و بــرای ســالهای آتــی
بــه انــدازه تــورم رشــد دادهایــم؟ در ایــن صــورت چــرا؟ و چگونــه تعدیــل شــده
اســت؟ بســیار مهــم اســت کــه در بازارهــای مختلــف بهــای تمــام شــده آن دارایــی
را بدانیــم .بــرای مثــال در تحلیــل بــازار مســکن یــک منحنــی سینوســی شــکل از
نســبت «پوتربــا» ارائــه میشــود کــه در قعــر ایــن ســینوس قیمتهــا رشــد
میکنــد و در ســقف قیمتهــا کاهــش پیــدا میکنــد .چــرا قیمتهــا در قعــر ایــن
ســینوس رشــد میکنــد؟
بــه ایــن دلیــل کــه در پایینتریــن قیمــت ممکــن ،ســاخت و ســازی انجــام نمیشــود
و بــا افزایــش تقاضــا ســاخت و ســاز شــروع میشــود و تــا دوســال طــول میکشــد
کــه بــه عرضــه برســد کــه در ایــن دو ســال قیمتهــا رشــد میکنــد .در ســقف
قیمتــی بــا عرضــه واحدهــای مســکونی قیمتهــا کاهــش پیــدا میکنــد و ایــن
رفتــار سینوســی ادامــه پیــدا میکنــد.
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توجــه داشــته باشــید نکتــه و فــرض مهــم در ایــن تحلیــل ایــن اســت کــه ســاخت و
ســاز ســودآور اســت تــا جایــی کــه اکثــر فعالیــن اقتصــادی جامعــه بــه ســمت ســاخت
و ســاز روی آوردهانــد و مشــکلی در عرضــه وجــود نــدارد .امــا اکنــون ایــن پیش فرض
زیــر ســؤال رفتــه اســت .در شــهری ماننــد تهــران آنقــدر بهای تمــام شــده واحدهای
مســکونی بــاال رفتــه اســت کــه بــا اینکــه قیمتهــا بــاال رفتــه اســت امــا ســاخت و
ســاز تحریــک نشــده و رشــدی نکــرده اســت .بنابرایــن گذشــته را نمیتــوان بــه آینــده
تعمیــم داد .در گذشــته ایــن تحلیــل درســت بــوده کــه بــا رشــد قیمتهــا بســاز و
بفروشــی جــذاب میشــده و اکثــر فعالیــن شــروع بــه ســاخت و ســاز میکردنــد.
امــا اکنــون مشــکلی کــه وجــود دارد در بــازار مســکن ایــن اســت کــه قیمــت زمیــن و
مصالــح ســاختمانی چنــان رشــد کــرده اســت کــه بــا ایــن قیمتهــای نجومــی بــرای
مســکن ،بــاز هــم تحریکــی از ســوی ســاخت و ســاز ایجــاد نشــده اســت.
اکنــون نســبت «پوتربــا» در تهــران بیــن  ۳۵الــی  ۴۰اســت .اگــر بخواهــد بــه نســبت
معمــول  ۲۵برســد یــا قمیتهــا بایــد کاهــش پیــدا کنــد یــا اجــاره بهــا کــه در مخــرج
کســر اســت رشــد کنــد .قیمــت مســکن نمیتوانــد کاهــش پیــدا کنــد چــرا کــه تحــت
تأثیــر بهــای تمــام شــده اســت کــه اجــازه کاهــش را نمیدهــد .بهــای تمــام شــده
ً
در تهــران عمدتــا تحــت تأثیــر قیمــت زمیــن اســت .در برخــی مناطــق  90درصــد بهــای
تمــام شــده یــک متــر مربــع آپارتمــان ،قیمــت زمیــن اســت و در برخــی مناطــق ۴۰
درصــد اســت .بــه صــورت میانگیــن قیمــت زمیــن  ۶۰درصــد بهــای تمــام شــده یــک
متــر مربــع آپارتمــان را تشــکیل میدهــد .برخــی ایــن پرســش را مطــرح میکننــد
کــه چــرا قیمــت زمیــن نمیتوانــد کاهــش پیــدا کنــد؟ مگــر نمیتــوان بــا ایجــاد
شــهرکهای جدیــد عرضــه زمیــن را بیشــتر کــرد؟ عرضــه زمیــن بــه ایــن راحتــی نیســت.
بــرای مثــال شــهر جدیــد پرنــد را در نظــر بگیریــد .شــهر جدیــد زیرســاختهایی ماننــد
جــاده ،مــدارس ،شــهرداری و سیســتم فاضــاب ،متــرو و ایجــاد دسترســی و مراکــز
درمانــی و ...الزم دارد تــا کیفیــت زندگــی بــه حــدی برســد کــه مــردم آن را بــه تهــران
ترجیــح دهنــد .تمــام ایــن هزینههــا بــه قمیــت زمیــن اضافــه میکنــد .عمــده تأکیــد
شــهرداری تهــران ایــن اســت کــه در بافــت فرســوده ســاخت و ســاز انجــام شــود و
قیمــت زمیــن کنتــرل شــود .شــهرکهای جدیــد هزینههــای زیرســاخت را ایجــاد
میکنــد .بــه دولــت هــم امیــدی نیســت کــه بتوانــد زیرســاخت ایجــاد کنــد و بــار
هزینههــای دولــت ســنگین اســت.
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قیمــت یــک مترمربــع آپارتمــان در شــرایط فعلــی امــکان کاهــش نــدارد .چــرا کــه
بــا کاهــش قیمــت بــه بهــای تمــام شــده نزدیــک خواهــد شــد و دیگــر ســاخت و
ســاز ســودآور نبــوده و عرضــه کاهــش پیــدا میکنــد .چــرا بایــد نگــران ســودآوری
ســاخت و ســاز بــود؟ باالخــره بــه انــدازه نیــاز بایــد ســاخت و ســاز انجــام شــود.
ســاالنه بالــغ بــر یــک میلیــون واحــد مســکونی نیــاز اســت .بیشــتر از  ۲۵میلیــون
واحــد مســکونی در کشــور وجــود دارد کــه بــا عمــر مفیــد  50ســاله ،نــرخ اســتهالک
دو درصــد خواهــد بــود .یعنــی ســاالنه  ۵۰۰هــزار واحــد بــرای جایگزینــی واحدهای
مســتهلک شــده مــورد نیــاز اســت .حــدود  ۵۰۰هــزار واحــد آمــار ازدواج اســت کــه
بــه تقاضــای مســکن اضافــه میکنــد .بــا درنظــر گرفتــن آمــار طــاق و مــرگ و میــر
در نهایــت ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی مــورد نیــاز اســت کــه بــر اســاس
گزارشهــا ،از ســال  92تاکنــون ســاالنه  ۳۵۰تــا  ۴۰۰هــزار واحــد ســاخته میشــود.
نکاتــی در مــورد خانههــای خالــی کــه تاکنــون آمــار دقیقــی نداشــته اســت ،وجــود
ً
دارد .ایــن واحدهــا عمدتــا بــرای حفــظ قــدرت خریــد پــول در مناطــق بــاالی شــهری
ً
ســاخته شــده اســت .در مناطقــی کــه عمدتــا واحدهــای لوکــس ســاخته میشــود.
در همــه اقتصادهــا درصــدی خانــه خالــی وجــود دارد .همــان طــور کــه درصــدی
بیــکاری طبیعــی وجــود دارد .ایــن میــزان در حــدود  11درصــد در اقتصــاد ایــران
بــوده اســت امــا در کشــورهای دیگــر  ۶درصــد .خانههــای خالــی مــورد بحــث مــا
نیســت چــرا کــه مــا در مــورد واحدهــای مصرفــی صحبــت میکنیــم.
بنابرایــن قیمــت واحدهــای مســکونی نمیتوانــد کاهــش شــدیدی داشــته باشــد.
مگــر اینکــه بــا کاهــش شــدید قیمــت دالر ،قیمــت آهــن و مصالــح ســاختمانی
کاهــش پیــدا کنــد کــه بهــای تمــام شــده را کاهــش دهــد .از طرفــی بــه نظــر
میرســد کــه بــه دلیــل مــازاد تقاضــا اجــاره بهــا رشــد داشــته باشــد.

