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عوامل مؤثر بر نسبت پر بر ای را می توان از بعد دیگری بررسی کرد. در روش 
گوردون ارزش سهم برابر با معادله زیر است:

 در ایــن معادلــه  g برابــر بــا نــرخ رشــد ســودآوری اســت کــه در میــز تحلیــل ۶ بررســی 

ــد  ــم رش ــاری و ه ــورم انتظ ــم ت ــی ه ــت. یعن ــمی اس ــورت اس ــه ص ــرخ ب ــن ن ــد. ای ش

تولیــدات را در نظــر مــی گیــرد. k  برابــر بــا نــرخ بــازده مــورد انتظــار ســرمایه گذاران 

اســت کــه در مــورد ایــن نــرخ نیــز صحبــت شــد. ایــن نــرخ از نــرخ بــازده بــدون ریســک 

بــه اضافــه صــرف ریســک بــه دســت می  آیــد کــه در جلســه قبــل بررســی شــد. 

 برای اینکه بگوییم نسبت پی بر ای به چه عواملی بستگی دارد دو طرف معادله 
را بر  E تقسیم می کنیم.
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از اینجا عوامل مؤثر بر نسبت پی بر ای را به راحتی می توان بررسی کرد.

  یعنــی شــرکت چقــدر ســود تقســیم می کنــد.  )g+1( یعنــی این کــه شــرکت، 

ــبت  ــر نس ــر را ب ــترین تأثی ــه g بیش ــت ک ــخص اس ــودآوری دارد. مش ــد س ــدر رش چق

پــر بــر ای دارد. یعنــی شــرکت رشــدی، )شــرکتی کــه انتظــار داریــم رشــد ســودآوری 

زیــادی داشــته باشــد( نســبت پــی بــر ای باالتــری می گیــرد. چــرا کــه نــرخ رشــد 

هــم در صــورت و هــم در مخــرج کســر اســت و کاهنــده مخــرج کســر اســت کــه اثــر 

فزاینــده ای بــر پــی بــر ای دارد. از آنجایــی کــه  K در مخــرج کســر قــرار گرفتــه اســت، 

ــر ای  ــی ب ــبت پ ــد، نس ــر باش ــما کمت ــرمایه گذاری ش ــار س ــورد انتظ ــازده م ــه ب ــر چ ه

ــر  ــرد. ه ــر می گی ــم در نظ ــک را ه ــرخ، ریس ــن ن ــت. ای ــد گرف ــر خواهی ــری در نظ باالت

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 

ــر ای  ــر ب ــبت پ ــما نس ــید، ش ــته باش ــری داش ــد  باالت ــما بتوانی ــد ش ــظ می کن را حف

ــت.  ــد داش ــری خواهی باالت

 در کتاب های مالی برای نرخ رشد یعنی g معادله ای به شرح ذیل وجود دارد:

                                                                                      

ایــن معادلــه نشــان می دهــد کــه رشــد ســودآوری شــرکت ها بــه انــدازه ای اســت 

ایــن  می شــود.  ســرمایه گذاری  و  می مانــد  باقــی  شــرکت  داخــل  در  ســود  کــه 

معادلــه در یــک دنیــای بــدون تــورم معادلــه صحیحــی اســت. امــا در شــرکت های 

ــد  ــل رش ــت و در عم ــورم اس ــق ت ــود از طری ــاد س ــب ایج ــا اغل ــور م ــود در کش موج

باقــی  شــرکت  داخــل  در  کــه  نیســت  ســودی  از  ناشــی  شــرکت ها  ســودآوری 

می مانــد و ســرمایه گذاری می شــود. اگــر ایــن فــرض در کشــور مــا صحیــح بــود 

بایــد در شــرکت هایی ماننــد »پتروشــیمی زاگــرس« و »پتروشــیمی فنــاوران« کــه 

 تمــام ســود خــود را تقســیم می کننــد رشــد ســودآوری بــه صفــر 
ً
هــر ســال تقریبــا
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ــودآوری  ــورم س ــرخ ارز و ت ــش ن ــل افزای ــرکت ها از مح ــن ش ــه ای ــی ک ــد در حال  برس

دارنــد. رشــد ســودآوری از طریــق متغیرهــای اســمی اتفــاق مــی افتــد. بــه همیــن 

خاطــر از معادلــه بــاال بــرای بــه دســت آوردن نــرخ رشــد اســتفاده نمی کنیــم. عــالوه 

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 

بــه نســبت  برمی گــردد. ایــن نســبت بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ســود خالــص 

ــی  ــرآوردی از بازده ــع ب ــت و در واق ــزان اس ــه می ــه چ ــهام ب ــان س ــوق صاحب ــه حق ب

حقــوق صاحبــان ســهام اســت. ســود خالــص رقمــی اســت کــه از صورت هــای 

مالــی ســود و زیــان بــه دســت می آیــد و بــرای امســال اســت. امــا حقــوق صاحبــان 

ــای  ــا به ــه ب ــی ک ــا. دارایی های ــای بدهی ه ــا منه ــا دارایی ه ــت ب ــر اس ــهام براب س

ــبت   ــی نس ــث گمراه ــوارد باع ــن م ــده اند و ای ــت ش ــی ثب ــده تاریخ ــام ش تم

می شــود. 

در کشــور تورمــی، ســود خالــص بــا تــورم رشــد می کنــد و بــه عبارتــی می تــوان گفت 

گــرم وداغ از تنــور بیــرون آمــده اســت. امــا دارایی هــا منجمــد و یــخ زده مربــوط بــه 

ســالیان گذشــته اســت. و بنابرایــن تقســیم ایــن دو مــورد اشــتباه اســت. بنابرایــن 

بــرای بــرآورد نــرخ رشــد یعنــی g از معادلــه بــاال نمی تــوان اســتفاده کــرد. 

ــکن  ــازار مس ــل ب ــت در تحلی ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــون م ــه تاکن ــر ای ک ــر ب ــبت پ نس

اســتفاده بســیار زیــادی دارد. البتــه در بــازار مســکن بــا نســبت »پوتربــا« شــناخته 

ــر  ــک مت ــال، ی ــک س ــاره ی ــه اج ــکن ب ــع مس ــر مرب ــک مت ــت ی ــبت قیم ــود. نس می ش

مربــع. بــرای مثــال فــرض کنیــد آپارتمانــی 100 متــری بــا قیمــت هــر مترمربــع بیســت 

میلیــون تومــان کــه قیمــت کلــی برابــر بــا دو میلیــارد تومــان دارد را ماهیانــه چهــار 

ــل  ــاره تبدی ــه اج ــن، آن را ب ــود ره ــورت وج ــد. در ص ــاره داده ای ــان اج ــون توم میلی

ــان  ــون توم ــر 48 میلی ــان ب ــارد توم ــیم دو میلی ــا تقس ــا ب ــبت پوترب ــم. نس می کنی

اجــاره یــک ســال تقریبــا برابــر بــا 40 بــه دســت می آیــد. 
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ایــن نســبت بــه نــام اقتصاددانــی اســت کــه از ایــن نســبت بــرای تحلیــل بــازار 

ــه  ــود ک ــن ب ــول ای ــران، معم ــکن ای ــازار مس ــت. در ب ــرده اس ــتفاده ک ــکن اس مس

ــر  ــبت براب ــن نس ــه ای ــی ک ــد. زمان ــان باش ــا 2۵ در نوس ــن 1۵ ت ــا« بی ــبت  »پوترب نس

ــا  ــا قیمت ه ــت، ی ــن اس ــا پایی ــا قیمت ه ــه ی ــود ک ــی ب ــن معن ــه ای ــد ب ــا 1۵ می ش ب

نســبت بــه اجــاره خیلــی پاییــن اســت. بنابرایــن قیمــت رشــد می کــرد. زمانــی 

کــه بــه 2۵ می رســید بــه ایــن مفهــوم بــود کــه یــا قیمت هــا بــاال اســت و بایــد 

کاهــش پیــدا کنــد یــا  قیمــت ثابــت بمانــد و اجاره هــا بایــد رشــد کنــد. ایــن تحلیــل 

ســاده انگارانه اســت. ایــن تحلیــل در مــورد ســهم ها در بــازار ســرمایه هــم وجــود 

 نســبت پــی بــر ای بــاال اســت و بایــد قیمت  هــا کاهــش پیــدا کنــد تــا بــه 
ً

دارد. مثــال

مقــدار معمــول قبلــی برســد. امــا اینگونــه تحلیــل ایراداتــی دارد. نســبت معمــول 

ــال  ــرای مث ــت و ب ــا 20 اس ــر ب ــول براب ــبت معم ــرا نس ــت؟ چ ــده اس ــا آم ــی از کج قبل

ــود. در  ــیده ش ــد پرس ــه بای ــت ک ــؤاالتی اس ــن س ــت؟ ای ــرا 10 نیس ــا چ ــت؟ ی 40 نیس

ــن  ــه ای ــم ک ــایی می کنی ــث را شناس ــک بح ــی ی ــاخصه های اصل ــادی، ش ــل بنی تحلی

ــه  ــات را ب ــپس آن مفروض ــه و س ــکل گرفت ــی ش ــه مفروضات ــاس چ ــر اس ــل ب تحلی

چالــش می کشــیم و زیــر ســؤال می بریــم. قیمــت یــک متــر مربــع مســکن چگونــه 

محاســبه می شــود؟ آیــا قیمــت یــک ســال را درنظــر گرفتــه و بــرای ســال های آتــی 

ــده  ــل ش ــه تعدی ــرا؟ و چگون ــورت چ ــن ص ــم؟ در ای ــد داده ای ــورم رش ــدازه ت ــه ان ب

اســت؟ بســیار مهــم اســت کــه در بازارهــای مختلــف بهــای تمــام شــده آن دارایــی 

ــکل از  ــی ش ــی سینوس ــک منحن ــکن ی ــازار مس ــل ب ــال در تحلی ــرای مث ــم. ب را بدانی

نســبت  »پوتربــا« ارائــه می شــود کــه در قعــر ایــن ســینوس قیمت هــا رشــد 

می کنــد و در ســقف قیمت هــا کاهــش پیــدا می کنــد. چــرا قیمت هــا در قعــر ایــن 

ســینوس رشــد می کنــد؟

بــه ایــن دلیــل کــه در پایین تریــن قیمــت ممکــن، ســاخت و ســازی انجــام نمی شــود 

و بــا افزایــش تقاضــا ســاخت و ســاز شــروع می شــود و تــا دوســال طــول می کشــد 

کــه بــه عرضــه برســد کــه در ایــن دو ســال قیمت هــا رشــد می کنــد. در ســقف 

ــن  ــد و ای ــدا می کن ــش پی ــا کاه ــکونی قیمت ه ــای مس ــه واحده ــا عرض ــی ب قیمت

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــار سینوس رفت
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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 آورده انــد و مشــکلی در عرضــه وجــود نــدارد. امــا اکنــون ایــن پیش فرض 

زیــر ســؤال رفتــه اســت. در شــهری ماننــد تهــران آن قــدر بهای تمــام شــده واحدهای 

ــاخت و  ــا س ــت ام ــه اس ــاال رفت ــا ب ــه قیمت ه ــا اینک ــه ب ــت ک ــه اس ــاال رفت ــکونی ب مس

ســاز تحریــک نشــده و رشــدی نکــرده اســت. بنابرایــن گذشــته را نمی تــوان بــه آینــده 

ــاز و  ــا بس ــد قیمت ه ــا رش ــه ب ــوده ک ــت ب ــل درس ــن تحلی ــته ای ــم داد. در گذش تعمی

بفروشــی جــذاب می شــده و اکثــر فعالیــن شــروع بــه ســاخت و ســاز می کردنــد. 

امــا اکنــون مشــکلی کــه وجــود دارد در بــازار مســکن ایــن اســت کــه قیمــت زمیــن و 

مصالــح ســاختمانی چنــان رشــد کــرده اســت کــه بــا ایــن قیمت هــای نجومــی بــرای 

مســکن، بــاز هــم تحریکــی از ســوی ســاخت و ســاز ایجــاد نشــده اســت. 

اکنــون نســبت  »پوتربــا«  در تهــران بیــن 3۵ الــی 4۰ اســت. اگــر بخواهــد بــه نســبت 

معمــول 2۵ برســد یــا قمیت هــا بایــد کاهــش پیــدا کنــد یــا اجــاره بهــا کــه در مخــرج 

کســر اســت رشــد کنــد. قیمــت مســکن نمی توانــد کاهــش پیــدا کنــد چــرا کــه تحــت 

ــده  ــام ش ــای تم ــد. به ــش را نمی ده ــازه کاه ــه اج ــت ک ــده اس ــام ش ــای تم ــر به تأثی

 تحــت تأثیــر قیمــت زمیــن اســت. در برخــی مناطــق 90 درصــد بهــای 
ً
در تهــران عمدتــا

ــق 4۰  ــی مناط ــت و در برخ ــن اس ــت زمی ــان، قیم ــع آپارتم ــر مرب ــک مت ــده ی ــام ش تم

درصــد اســت. بــه صــورت میانگیــن قیمــت زمیــن ۶۰ درصــد بهــای تمــام شــده یــک 

متــر مربــع آپارتمــان را تشــکیل می دهــد. برخــی ایــن پرســش را مطــرح می کننــد 

کــه چــرا قیمــت زمیــن نمی توانــد کاهــش پیــدا کنــد؟ مگــر نمی تــوان بــا ایجــاد 

شــهرک های جدیــد عرضــه زمیــن را بیشــتر کــرد؟ عرضــه زمیــن بــه ایــن راحتــی نیســت. 

بــرای مثــال شــهر جدیــد پرنــد را در نظــر بگیریــد. شــهر جدیــد زیرســاخت هایی ماننــد 

ــز  ــی و مراک ــاد دسترس ــرو و ایج ــالب، مت ــتم فاض ــهرداری و سیس ــدارس، ش ــاده، م ج

درمانــی و...  الزم دارد تــا کیفیــت زندگــی بــه حــدی برســد کــه مــردم آن را بــه تهــران 

ترجیــح دهنــد. تمــام ایــن هزینه هــا بــه قمیــت زمیــن اضافــه می کنــد. عمــده تأکیــد 

ــود و  ــام ش ــاز انج ــاخت و س ــوده س ــت فرس ــه در باف ــت ک ــن اس ــران ای ــهرداری ته ش

قیمــت زمیــن کنتــرل شــود. شــهرک های جدیــد هزینه هــای زیرســاخت را ایجــاد 

ــار  ــد و ب ــاد کن ــاخت ایج ــد زیرس ــه بتوان ــت ک ــدی نیس ــم امی ــت ه ــه دول ــد. ب می کن

ــت.  ــنگین اس ــت س ــای دول هزینه ه
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ــه  ــرا ک ــدارد. چ ــش ن ــکان کاه ــی ام ــرایط فعل ــان در ش ــع آپارتم ــک مترمرب ــت ی قیم

ــاخت و  ــر س ــد و دیگ ــد ش ــک خواه ــده نزدی ــام ش ــای تم ــه به ــت ب ــش قیم ــا کاه ب

ســاز ســودآور نبــوده و عرضــه کاهــش پیــدا می کنــد. چــرا بایــد نگــران ســودآوری 

ــود.  ــام ش ــاز انج ــاخت و س ــد س ــاز بای ــدازه نی ــه ان ــره ب ــود؟ باالخ ــاز ب ــاخت و س س

ــون  ــتر از 2۵ میلی ــت. بیش ــاز اس ــکونی نی ــد مس ــون واح ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاالنه بال س

واحــد مســکونی در کشــور وجــود دارد کــه بــا عمــر مفیــد 50 ســاله، نــرخ اســتهالک 

دو درصــد خواهــد بــود. یعنــی ســاالنه ۵۰۰ هــزار واحــد بــرای جایگزینــی واحدهای 

مســتهلک شــده مــورد نیــاز اســت. حــدود ۵۰۰ هــزار واحــد آمــار ازدواج اســت کــه 

بــه تقاضــای مســکن اضافــه می کنــد. بــا درنظــر گرفتــن آمــار طــالق و مــرگ و میــر 

در نهایــت ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی مــورد نیــاز اســت کــه بــر اســاس 

گزارش هــا، از ســال 92 تاکنــون ســاالنه 3۵۰ تــا 4۰۰ هــزار واحــد ســاخته می شــود. 

نکاتــی در مــورد خانه هــای خالــی کــه تاکنــون آمــار دقیقــی نداشــته اســت، وجــود 

 بــرای حفــظ قــدرت خریــد پــول در مناطــق بــاالی شــهری 
ً
دارد. ایــن واحدهــا عمدتــا

 واحدهــای لوکــس ســاخته می شــود. 
ً
ســاخته شــده اســت. در مناطقــی کــه عمدتــا

ــدی  ــه درص ــور ک ــان ط ــود دارد. هم ــی وج ــه خال ــدی خان ــا درص ــه اقتصاده در هم

بیــکاری طبیعــی وجــود دارد. ایــن میــزان در حــدود 11 درصــد در اقتصــاد ایــران 

ــا  ــث م ــورد بح ــی م ــای خال ــد. خانه ه ــر ۶ درص ــورهای دیگ ــا در کش ــت ام ــوده اس ب

نیســت چــرا کــه مــا در مــورد واحدهــای مصرفــی صحبــت می کنیــم. 

بنابرایــن قیمــت واحدهــای مســکونی نمی توانــد 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 

ــد.  ــته باش ــد داش ــا رش ــاره به ــا اج ــازاد تقاض ــل م ــه دلی ــه ب ــد ک می رس


