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زر طی  01عبل گذؽتِ هتَعط ًغجت  PEثبسار زر حسٍز عسز  6ثَزُ اعت زر حبلی کِ ایي ًغجت زر حبل حبضز زر
حسٍز  8.4هی ثبؽس ٍ لذا ثغیبری اس زعت اًسرکبراى ثبسار ًگزاى افشایؼ ایي ًغجت هی ثبؽٌس .حبل عئَال اعبعی ایي
اعت کِ همسار هٌبعت  PEثبسار عزهبیِ ثب تَخِ ثِ هتغیزّبی ثٌیبزی ٍ کالى التقبزی زر چِ عطحی ثبؽس؟ زر ایي همبلِ
ّسف پبعد ثِ عئَال فَق ثب ارائِ رٍیکززی خسیس ثِ هٌظَر ترویي  PEتعبزلی ثبسار ثَرط هی ثبؽس .ثزذالف اکثز
تحلیل ّبی ارائِ ؽسُ تَعط کبرؽٌبعبى ثِ ًظز ایٌدبًت ثب تَخِ ثِ ًَعبى ثیؼ اس حس ًزخ تَرم ٍ ًزخ رؽس التقبزی
کؾَرً ،وی تَاى اس هسل رایح ترویي  PEثسٍى اًدبم یکغزی تعسیالت اعتفبزُ ًوَز .ثسیي هٌظَر زر رٍیکزز ارائِ ؽسُ
اثز ًزخ تَرم ٍ ًزخ رؽس التقبزی کؾَر اس هحبعجبت حذف ٍ ًغجت ثِ ثزآٍرز  PEثبسار السام ؽسُ اعت.
هجٌبی تئَریکی ًغجت  PEهسل ارسؽگذاری سیز هی ثبؽس.

کِ زر آ ى عٌَاى هی ؽَز ارسػ ثبسار ؽزکت ّبی حبضز زر ثبسار عزهبیِ ( )MVهی ثبیغت ثزاثز ثب ارسػ فعلی
عَزّبی تمغیوی (

) ثب زر ًظز گزفتي ًزخ رؽس ( )gآًْب ثبؽس E .عَز ذبلـ ٍ ً bغجت تمغین عَز هی

ثبؽس .اگز هسل فَق را ثز هجٌبی  kحل کٌین ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبسار را ذَاّین زاؽت.

ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر زر ثبسار ثب تَخِ ثِ راثطِ فَق ،هتبثز اس ًزخ رؽس عبیسات ؽزکت ّب ٍ ًغجت عَز پززاذتی ثِ
ارسػ ثبسار ؽزکت ّب هی ثبؽس .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ًزخ رؽس لبثل تفکیک ثِ ًزخ رؽس ٍالعی ٍ ًزخ رؽس اعوی (ًزخ
رؽس ًبؽی اس تَرم) هی ثبؽس ،لذا ًزخ تَرم ثقَرت هغتمین تبثیز لبثل تَخْی ثز ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبسار ٍ ًزخ
رؽس ٍ ثِ فَرت غیز هغتمین ثز ًغجت  PEآى ایفب هی کٌس.
ثسیي تزتیت کِ زر کل عزهبیِ گذاراى هجلغ کوتزی را ثِ عطح هؾرقی اس عَز ،سهبًی کِ ًزخ تَرم ثبالعت پززاذت
هی ًوبیٌس .زر ذقَؿ راثطِ ًزخ تَرم ٍ  PEهی تَاى هَارز سیز را هطزح ًوَز؛
ً .0زخ تَرم کن ثِ هعٌی اهکبى رؽس التقبزی ثیؾتز هی ثبؽس .چزا کِ فزك ثز ایي اعت تحت چٌیي ؽزایطی
ًزخ ّبی ثْزُ کن ذَاٌّ س زاز .لذا ٍلتی کِ ًزخ تَرم ٍ ًزخ ثْزُ کن هی ثبؽس فزفت ثیؾتزی ثزای ًزخ رؽس
ٍالعی عبیسات ٍخَز ذَاّس زاؽت ٍ زر ًتیدِ عزهبیِ گذاراى پَل ثیؾتزی ثبثت عبیسات پززاذت ذَاٌّس
ًوَز ٍ ایي یعٌی افشایؼ ًغجت .PE
ٍ .2لتی ًزخ تَرم کن هی ثبؽس ،عزهبیِ گذاراى ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر کوتزی را اس عزهبیِ گذاری ّبی ذَز
ذَاٌّس زاؽت .ثٌبثزایي ثب افشایؼ ًزخ تَرم ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر عزهبیِ گذاراى افشایؼ هی یبثس تب لسرت
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ذزیس ذَز را حفظ ًوبیٌس .ثٌبثزایي اگز عزهبیِ گذاراى ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبالئی را هطبلجِ ًوبیٌس تحت ایي
ؽزایط ًغجت  PEافت ذَاّس کزز.
 .3زر کل ًتیدِ افلی ایي اعت کِ ثب افشایؼ ًزخ تَرم ثسلیل کبّؼ عَزآٍری ؽزکت ّب ٍ افشایؼ ًزخ ثبسزُ
هَرز اًتظبر عْبهساراى ًغجت  PEثبیس افت ًوبیس ٍ زر ٍالع ایي راثطِ ًظزی هجٌبی ًظزات ثغیبری اس
کبرؽٌبعبى هی ثبؽس کِ هعتمسًس  PEکًٌَی ثبسار اس عطح تعبزلی ٍ هیبًگیي ثلٌسهست فزاتز رفتِ ٍ ًگزاى رؽس
لیوت ّب هی ثبؽٌس.
 .4زر ذقَؿ ًزخ رؽس عَزآٍری ؽزکت ّب ًیش هی تَاى عٌَاى ًوَز کِ چٌبًچِ ؽزکت ّبی ثَرعی را ثِ
عٌَاى ًوًَِ ای اس کل التقبز زر ًظز ثگیزین ،هی ثبیغت ًزخ رؽس عَزآٍری آًْب زر ثلٌسهست ثزاثز ثب ًزخ
رؽس التقبزی کؾَر ثبؽس.
ثسیي تزتیت ثب تَخِ ثِ راثطِ ( )0زر تعییي ًغجت  PEزٍ عبهل کلیسی؛ ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر عزهبیِ گذاراى ٍ ًزخ
رؽس عبیست هی ثبؽس ٍ ّز زٍ هتغیز فَق هتبثز اس ًزخ تَرم ٍ ًزخ رؽس التقبزی کؾَر هی ثبؽٌس .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي
زٍ ًزخ زر کؾَر زر هزحلِ ثب ثجبتی لزار ًسارًس ،لذا ًوی تَاى ثز هجٌبی آًْب ًغجت  PEزرعت ثبسار را ترویي سز .ثسیي
هٌظَر هی ثبیغت هسل را ثِ ًحَی تعسیل کزز کِ ثب تَخِ ثِ ؽزایط ًبپبیسار ًزخ تَرم ٍ ًزخ رؽس التقبزی کؾَر ،اثز
ّز زٍ آیتن زر هحبعجبت کٌتزل گززز.
طجك هسل ثٌیبزیً ،زخ ثبسزُ هَرز اًتظبر عزهبیِ گذاراى ثزاثز اعت ثب ًزخ ثبسزُ ٍالعیً ،زخ تَرم ٍ فزف ریغک ،یعٌی
 .اس عَی زیگز ًزخ رؽس ًیش لبثل تدشیِ ثِ زٍ ًزخ رؽس ٍالعی ٍ ًزخ رؽس اعوی ًبؽی اس تَرم هی
ثبؽس،

 .فزف ریغک زر ٍالع ًزخ ثبسزُ هبساز هَرز اًتظبر عزهبیِ گذاراى زر عزهبیِ گذاری ریغکی
 .ثبیس تَخِ ًوَز کِ تحمیمبت ًؾبى زازُ اعت کِ

ًغجت ثِ ًزخ عزهبیِ گذاری ثسٍى ریغک هی ثبؽس،

فزف ریغک هتغیزی تقبزفی اعت ٍ همسار زٍرُ ّبی لجلی ،تبثیزی ثز همبزیز آتی آى ًسارز .زر طی  31عبل گذؽتِ
ف زف ریغک ثزای کؾَرّبی پیؾزفتِ ّوبًٌس اهزیکب ،اًگلیظ ،آلوبى ،اعتزالیب ٍ صاپي ٍ ثلضیک زر حسٍز  %6تب  %01ثَزُ
اعت.
چٌبًچِ اثز ًزخ تَرم را زر ّز زٍ هتغیز ذبرج ًوبئینً ،غجت  PEتبثعی اس ًزخ رؽس (ثبسزُ) ٍالعی ٍ فزف ریغک
ذَاّس ثَز .ثِ عجبرت زیگز ثب خبیگذاری زر هرزج کغز ذَاّین زاؽت

ثب تَخِ ثِ تعزیف،

هی ثبؽس ٍ لذا
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حبل عئَال ایي اعت کِ آیب ًزخ رؽس ٍالعی التقبز ثزاثز ثب ًزخ رؽس ٍالعی عَزآٍری ؽزکت ّبی حبضز زر ثبسار
عزهبیِ هی ثبؽس؟ زازُ ّبی تبریری ًؾبى زازُ اعت کِ ًزخ رؽس ٍالعی ؽزکت ّبی ثَرعی ّوَارُ ثیؾتز اس ًزخ رؽس
ٍالعی التقبز ثَزُ اعت .ثِ عٌَاى هثبل زر اهزیکب زر طی  41عبل گذؽتِ ًزخ رؽس ٍالعی التقبز ً ٍ %3.3زخ رؽس
عَزآٍری ؽزکت ّبی ثَرعی  %6.34ثَزُ اعت .زر ایزاى ًیش ًزخ رؽس ٍالعی التقبز زر طی  01عبل گذؽتِ ً ٍ %5زخ
رؽس ٍالعی عَزآٍری ؽزکت ّبی ثَرعی  %03ثَزُ اعت .ثسیي تزتیت راثطِ تدزثی سیز ثیي زٍ ًزخ رؽس ثزلزار هی
ثبؽس.

کِ ً eزخ رؽس هبساز ؽزکت ّبی ثَرعی ًغجت ثِ ًزخ رؽس ٍالعی التقبز هی ثبؽس .ثب خبیگذاری زر راثطِ فَق زارین

کِ

فزف ریغک ثبسار ٍ ً eزخ رؽس هبساز ؽزکت ّبی ثَرعی ًغجت ثِ التقبز هی ثبؽس .ثسیي تزتیت ثب هفزٍضبت

فَق ،اثز ًزخ تَرم ٍ ًزخ رؽس ٍالعی التقبز را اس هحبعجبت ذبرج ًوَزین ٍ .لذا راثطِ  PEرا هی تَاى ثِ فَرت سیز
ًَؽت.

ایٌک ثب تَخِ ثِ رٍاثط فَق ًغجت ثِ تعییي  PEثبسار السام هی ًوبئین .ثب تَخِ ثِ پیؼ ثیٌی ّبی اًدبم ؽسُ عَز ؽزکت
ّبی ثَرعی ثزای عبل  92هجلغی زر حسٍز  51111هیلیبرز تَهبى هی ثبؽس .الجتِ اًتظبر ثز ایي اعت کِ ثب تَخِ ثِ رًٍس
تبریری ؽبّس تعسیل ّبئی زر عَز ؽزکت ّب حسالل ثِ هیشاى  %21ثبؽین .چٌبًچِ ًغجت تمغین عَز ثبسار را ثزاثز ثب
هتَعط ثلٌس هست آى زر طی  01عبل گذؽتِ یعٌی  % 71زر ًظز ثگیزین ،زر ایي فَرت عَز تمغیوی هَرز اًتظبر ثزای
هیلیبرز تَهبى ذَاّس ثَز .ارسػ ثبسار ثَرط زر سهبى ًگبرػ

عبل  92زر حسٍز

ایي همبلِ  421111هیلیبرز تَهبى ثَزُ اعت ،یعٌی  PEثبسار زر حبل حبضز ثب تَخِ ثِ عَزّبی اعالهی ؽزکتْب زر
حسٍز

هی ثبؽس.

حبل هْوتزیي السام ،ترویي زٍ ًزخ ٍ e

هی ثبؽسً .زخ رؽس هبساز عَز ؽزکت ّب ٍ فزف ریغک ثبسار را هی تَاى

اس هتَعط تبریری ثسعت آٍرز .ثب ایي فزك کِ ؽزایط التقبزی زچبر تغییزات اعبعی ًگززز .ثب عٌبیت ثِ ایٌکِ اًتظبر
ًوی رٍز تغییزات ٍ تَا فمبت ثعول آهسُ زر حَسُ رٍاثط عیبعی کؾَر ،ثشٍزی اثز لبثل تَخْی ثز عولکزز ؽزکت ّب ٍ
زر ًتیدِ ثبسار عزهبیِ ثگذارز ،لذا اس هتَعط ّبی تبریری زٍ هتغیز اعتفبزُ هی ًوبئین .زر طی  01عبل گذؽتِ ًزخ رؽس
عَز ذبلـ ؽزکت ّبی ثَرعی زر حسٍز  %31ثَزُ اعت .ثسیي تزتیت ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبسار زر حبل حبضز ثب
خبیگذاری زر راثطِ ( )2ثزاثز ثب  %41ثزآٍرز هی گززز.
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تَخِ ًوبئیس کِ ًزخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبسار ،اًتظبری ثَزُ ٍ ّز عبلِ هی تَاًس تغییز ًوبیسً .زخ رؽس عَزآٍری ؽزکت
ّبی ثَرعی طی  01عبل گذؽتِ زر حسٍز ً ٍ %31زخ رؽس ٍالعی آى (تعسیل ؽسُ ًغجت ثِ ًزخ تَرم) زر حسٍز %03
ثَزُ اعت .اس عَی زیگز ًزخ رؽس ٍالعی التقبز زر طی زٍرُ هذکَر زر حسٍز  %5ثَزُ اعت .ثسیي تزتیت ًزخ رؽس
عَز ٍالعی هبساز ثزای ؽزکت ّبی ثَرعی زر حسٍز  %8ثَزُ اعت .اس عَی زیگز ًزخ فعلی عَز ٍالعی اٍراق
هؾبرکت ٍ عپززُ ّبی ثلٌسهست زر حسٍز ً ٍ %25زخ ثبسزُ هَرز اًتظبر ثبسار ثب تَخِ ثِ هسل گَرزٍى زر حسٍز %41
هی ثبؽس .لذا فزف ریغک ثبسار را هی تَاى زر حسٍز  )%41-%25=( %05زر ًظز گزفت .ثسیي تزتیت ثب فزف ریغک
ً ٍ %05زخ رؽس ٍالعی عَز ً )%03-%5( %8غجت  PEثبسار  01ثزآٍرز هی گززز.

طجیعی اعت ّزچمسر ًزخ رؽس هَرز اًتظبر اس عَزآٍری ؽزکتْب افشایؼ یبثس ٍ یب فزف ریغک ثبسار کبّؼ یبثس
(ثسلیل افشایؼ زر ًزخ عَز عپززُ ّب) ًغجت  PEثبسار ثشرگتز ذَاّس ثَز .ثب تَخِ ثِ هحبعجبت فَق ،هی تَاى عٌَاى
ًوَز کِ لیوت ّب زر ثَرط تْزاى هتَرم ًجَزُ ٍ یب ثِ عجبرت زیگز حجبة لیوتی ًسارین .زر همطع کًٌَی اًتظبر ثز ایي
اعت کِ ؽبّس رؽس تمزیجی  %21ؽبذـ ثَرط خْت رعیسى ثِ عطح تعبزلی لیوت ّب زر ثَرط ثبؽین.
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