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ԳԼՈՒԽ 1

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
1.1 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ
Ֆինանսները փող ը տնօրինելու արվեստ և գիտությունը է:
Ժամանակակից աշխարհում ցանկացած տնային տնտեսություն,
կազմակերպություն` մասնավոր, թե հանրային, գործ արքներ
կատարել իս հիմ նականում առնչվում է փող ի հետ: Ֆինանսները,
որը լայն իմաստով իրենից ներկայացնում է փող ի կառ ավարումը
և արդյունքում համապատասխան որոշման կայացումը, ժամանա
կակից աշխարհում ցանկացած գործ արքի անբաժ անել ի մասն է
հանդ իսանում:
Կազմակերպության ֆինանսների ուսում նասիրությունը, ընդ
հանուր առմամբ, կարել ի է բաժ անել երեք հիմ նական մասի.
1. կազմակերպության ֆինանսների կառ ավարում,
2. կապիտալ բյուջետավորում,
3. պորտֆել ի կառ ավարում:
Ֆինանսների ուսում նասիրության նշված երեք ոլորտները,
չնայած հանդ իսանում են իրարից տարանջատված, բայց, ըստ
էության, խիստ փոխկապակցված և որոշ դեպքերում իրար փոխլ
րացնող են: Ֆինանսները մի ոլորտ է, որտեղ անձը, ունենալով
համապատասխան գիտել իքներ, կարող է վաստակել մեծ եկա
մուտներ: Ինչպես այլ ոլորտներում, այնպես էլ ֆինանսների ոլոր
տում, հաջողությունը գալ իս է փորձի և գիտել իքների ձեռքբերման
հետ զուգ ահեռ: Ֆինանսների տեսությունը տնտեսագ իտական
մտքի կորիզն է, որն ուսումնասիրվում և շարունակաբար զարգ աց
վում է մասնագ ետների և գիտնականների կողմից: Ժամանակա
կից ֆինանսների տեսությունը առ աջ է քաշվել դեռևս 1950-ական
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թվականներից` որպես տնտեսագ իտության կարև որագ ույն մաս:
Այդ ժամանակներից ի վեր այն ունեցել է շատ արագ զարգ ացում:
Վերջին տասնամյակում ֆինանսների տեսությունը էական ազդ ե
ցությունն է ունեցել արժ եթղթ երի շուկայի, տնտեսության տարբեր
ոլորտների զարգ ացման և ընդլայնման վրա:
Ֆինանսների ուսում նասիրությունը, նախև առ աջ, կարել ի է
սկսել հիմ նական հասկացությունների և ֆինանսական տերմին
ների ուսում նասիրումից: Թվարկենք դրանցից մի քանիսը.
Իրական ակտիվը իրենից ներկայացնում է ապրանք, օրինակ`
մեքենա, սարքավորում, գույք, հաստոց և այլ հիմ նական միջոց
ներ: Որոշ դեպքերում այն կարող է ներառ ել նաև ոչ նյութ ական
ակտիվներ: Իրական ակտիվները արժև որվում են, քանի որ դրանք
մատուցում են որոշակի ծառ այություններ. օրինակ իրականացնում
են տեղափոխում, ունեն որև է ապրանք արտադրելու կարողություն
և այլն:
Ֆինանսական ակտիվը սեփականության յուրահատուկ ձև է,
որը ենթ ադրում է եկամտի ստացման հնարավորություն: Ֆինան
սական ակտիվ ի օգտագ ործ ումը հնարավորություն է տալ իս իրա
կանացնել ֆինանսական ռեսուրսների ներարկում տնտեսություն:
Այն արժևորվում է, քանի որ հնարավորություն է տալ իս տնօրինո
ղին այդ ակտիվ ի դիմաց պահանջել և ստանալ կանխիկ դրամական
միջոցներ: Ֆինանսական ակտիվների շարքին են դասվում արժեթղ
թերը: Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի արժեթղթերը կարել ի
է տարանջատել ներդրումային (բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը,
ներդրումային ֆոնդի փայը), վճարային (չեկ, հասարակ մուրհակ,
փոխանցել ի մուրհակ) և տիտղոսային (կոնոսամենտը, երկակի
պահեստային վկայագիրը և հասարակ պահեստային վկայագիրը):
Ֆինանսական ակտիվների դիմաց ստացված գումարը կարող
է օգտագ ործվել նաև իրական ակտիվների ձեռք բերման համար:
Ֆինանսական ակտիվները թողարկում են հիմնականում ինչպես
կազմակերպությունները, այնպես էլ պետությունը, իսկ ներդրող
ները դրանք գնում են ֆինանսական շուկաներում:
Հիշենք, որ ֆինանսական շուկաների տեսակներից են
առ աջնային և երկրորդ ային շուկաները ֆոնդ ային բորսաները:
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Ֆոնդ ային բորսայում առևտուրն իրականացվում է մասնագ իտաց
ված անձանց` բրոքերների, դիլերների և հավատարմագրային
կառ ավարիչների կողմից:
Ֆինանսական համակարգ ի հիմ նական մաս կազմող արժ եթղ
թերի շուկաներում կայացվում են արժ եթղթ երի գնման և վաճառքի
որոշում ներ: Իսկ փող ի ստեղծման և դրա հետագ ա օգտագ ործման
որոշում ները հանդ իսանում են ընկերության ֆինանսական կառ ա
վարման կարև որագ ույն մասը:
Ֆինանսներ տերմինի ընդհանրական սահմանումը ներա
ռում է նաև ակտիվների ձեռք բերման համար անհրաժ եշտ փող ի
ստեղծ ումը: Ընկերությունները ֆինանսավորում են ակտիվները այն
դեպքում, երբ ստեղծ ում են անհրաժ եշտ քանակի փող դրանք ձեռք
բերելու համար: Դա իրականացվում է արժ եթղթ երի առ աջնային
վաճառքի, փոխառ ության կամ էլ շահույթ ի մի մասի վերաներդ
ման միջոցով: Ներկայում աշխարհում լայնորեն տարածված է նաև
ակտիվների ձեռք բերումը լիզ ինգ ի միջոցով:
Կարել ի է ասել, որ ընկերությունը ֆինանսավորված է, եթ ե
ստեղծված է անհրաժ եշտ քանակի փող այն գործ արկելու կամ
էլ ընդլայնելու համար: Այդպիսի ֆինանսավորումը հնարավոր
է փոխառ ու կապիտալ ի (պարտատոմսերի վաճառք, վարկեր և
լիզ ինգ) կամսեփական կապիտալ ի՝ բաժնետոմսերի վաճառքի
միջոցով: Այն դեպքում, երբ ֆինանսավորումը իրականացվում
է պարտքի ձեռքբերման միջոցով, ապա այդ երև ույթ ը կոչվում է
պարտքային ֆինանսավորում: Այն դեպքում, երբ ֆինանսավորումը
իրականացվում է բաժնետոմսերի վաճառքի միջոցով, ապա այդ
երև ույթ ը կոչվում է սեփական կապիտալի ֆինանսավորում:
Սովորաբար ընկերությունում ֆինանսների կառ ավարումը
և վերահսկումը իրականացվում է ֆինանսական տնօրենի կող
մից, որը կարող է հանդ իսանալ ընկերության գործ ադ իր տնօրենի
տեղակալ: Ֆինանսների կառ ավարումը իր մեջ ներառ ում է մի շարք
գործ առ ույթները, մասնավորապես` հաշվապահական հաշվառման
ընթ ացիկ հսկում, մատակարարների վճարում, պարտքային միջոց
ների ձեռք բերում, բաժնետոմսերի վաճառք, կապիտալ ի համալ
րում, շահութաբաժինների վճարում ևայլն:
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Կարև որ է նշել, որ հաշվապահությունը ևս ներառված է
ֆինանսների լայն հասկացության մեջ: Ընկերության ֆինան
սական տնօրենը հանդ իսանում է ֆինանսական որոշում ների
կայացման հիմ նական պատասխանատուներից մեկը, ինչպես
նաև վերահսկում է ձեռնարկության այլ բաժ ինների ֆինանսական
գործ ունեությունը:
Պետք է ասել, որ ներկայում ֆինանսական տեղեկատվությունը
կարև որ և յուրահատուկ «ապրանք» է: Ֆինանսական շուկաներում
հավաստի տեղեկատվությունը կարող է շատ մեծ արժ եք ունենալ.
այդ տեղեկատվությունը առ ավել օգտակար է այն դեպքում, երբ
շուկայի մյուս մասնակիցները ժամանակի տվ յալ պահին չեն տիրա
պետում այդ տեղեկատվությանը:
Բաժնետերերին տեղեկատվություն մատուցել իս ընկերություն
ները շատ ժամանակ զգալ ի միջոցներ են ծախսում: Սակայն, եթ ե
դա չարվ ի, ներդրողների մոտ կարող է կասկած առ աջանալ կազ
մակերպության գործ ունեության վերաբերյալ, որի արդյունքում
նրանք պատրաստ չեն լինի վճարել բաժնետոմսերի դիմաց մեծ
գումարներ:
Որոշ դեպքերում այդ տեղեկատվության հավաստիությունը
հաստատվում է աուդիտորական ընկերությունների և ֆինանսական
ինստիտուտների կողմից, որոնք ունենալով բարձր հեղ ինակություն
և ձգտելով այն պահպանել հետագայում` ստուգում և հաստատում են
ընկերության հաշվետվությունները: Շատ դեպքերում ֆինանսական
որոշում ներն ունենում են լրացուցիչ նշանակություն, քանի որ դրանք
հանդիսանում են ազդանշան ներդրողների համար: Օրինակ, բաժ
նետերերին դրամական տեսքով վճարվել իք շահութաբաժինների
կրճատման որոշումը, որպես կանոն, հետևանք է ընկերության որո
շակի խնդիրների ի հայտ գալուն: Երբ հայտնի է դառնում, որ ընկե
րությունը կրճատում է շահութաբաժինները, բաժնետոմսերի գինը
կարող է կտրուկ ընկնել ոչ թե այն բանի համար, որ կրճատվում են
շահութաբաժինները, այլ այն պատճառով, որ դա վկայում է ընկե
րության զարգացման հեռանկարների վատթարացման մասին:
Ցանկացած բիզնեսի համար անհրաժ եշտ է սահմանել նպա
տակ, որին հասնելու համար կայացվում են տարբեր որոշումներ:
8

Ցավոք, գոյություն չունի կազմակերպության տնտեսական նպա
տակների միասնական բնորոշում: Սկսած 1970-ական թվական
ներից բազմաթ իվ հետազոտություններ են կատարվել` պարզելու
համար, թե գործնականում ինչ նպատակներ են սահմանում կազ
մակերպությունները: Այդ հետազոտություններից շատերը վեր են
հանում տվ յալ կամակերպության գ ործ ունեությամբ բնականորեն
շահագրգռված խմբերի շրջանակը և հանգ ում են այն եզրակա
ցության, որ կազմակերպքության նպատակները պետք է ձևավո
րել հենց այդ խմբերի շահերի տեսանկյունից: Այդ ուհանդ երձ, այդ
աշխատություններում չկա կորպորատիվ նպատակների միասնա
կան, ընդգրկուն սահմանումը: Մի կողմից ֆինանսական տնօրեն
ները կարող են շարունակաբար ձգտել բարձրացնել շահութ աբե
րության մակարդ ակը, չնայած, որ դա կարող է հանգ եցնել ռիսկերի
մեծ ացմանը: Մյուս կողմից, ֆինանսական տնօրենները կարող են
որոշել պահպանել շահութ աբերության ցածր, բայց միևնույն ժամա
նակ ընդ ունել ի մակարդ ակը` խուսափելով ռիսկային նախաձեռ
նություններից: Տնտեսագ իտության տեսաբանները ժամանակին
պնդում էին, որ կազմակերպության ֆինանսական կառ ավարման
միակ նպատակը շահույթ ի մաքսիմալացումն է: Նման մոտեցումը
պրակտիկայում չի արդ արանում երկարաժ ամկետ հատված ի դեպ
քում: Հնարավոր է նաև, որ կարճաժ ամկետ հատված ի շահույթ ի
մաքսիմալացումը, լուրջ խնդիրներ առ աջացնի երկարաժ ամկետ
հատված ում: Օրինակ` խոշոր ընկերություններում գործ ող հետա
զոտման և զարգ ացման բաժ ինները «թույլ» ազդ եցություն ունեն
ընթ ացիկ բիզնեսի վրա, քանի որ նրանց ջանքերը ուղղված են այն
պիսի ապրանքների և ծառ այությունների ստեղծման վրա, որոնք
նախատեսված են ապագ այի համար: Ներկա պահին աշխատան
քից հեռ ացնելով այդ բաժնի աշխատակիցներին` ընթ ացիկ բիզ
նեսը չի տուժ ի և նույնիսկ կավելանան եկամուտները` ի հաշիվ
ծախսերի կրճատման: Բայցև այնպես, մի քանի տարի հետո կամա
կերպությունը կկանգնի լուրջ խնդիրների առջև` չունենալով ռազ
մավարական նոր ապրանքներ կամ ծառ այություններ:
Ֆինանսական շուկաները օգնում են սահմանել ֆինանսական
կառ ավարման իրական նպատակը: Հաշվ ի առնելով այն փաստը,
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որ կազմակերպության սեփականատերերը հանդ իսանում են բաժ
նետերերը (փայատերերը) և նրանք են ներդրել իրենց գումարը
բիզնեսում, ապա տրամաբանական է, որ ֆինանսական կառ ա
վարման և ընկերության տնտեսական գործ ունեության հիմնական
նպատակը պետք է որ լինի բաժնետերերի (սեփականատերերի)
կարողության մաքսիմալացումը: Դա իր հերթ ին հիմնականում
հավասարազոր է ընկերության արժ եքի և բաժնետոմսերի գնի
մաքսիմալացմանը: Բերված օրինակում, եթ ե շուկայում ներդրող
ները տեղեկանան, որ վերոգրյալ ընկերությունը լուծ արել է հետա
զոտման և զարգ ացման բաժ ինը` միաժ ամանակ ավելացնելով
շահույթ ը, ապա իրականում այդ ընկերության բաժնետոմսերի գնե
րը ժամանակի ընթ ացքում նվազման միտում են դրսևորելու: Պետք
է միշտ հիշել, որ ներդրողները ուշադ իր հետև ում են ընկերության
յուրաքանչյուր քայլ ին, որն և ազդ ում է ընկերության ապագ ա գոր
ծունեության վերաբերյալ նրանց կանխատեսում ների վրա: Չնայած
այն փաստի, որ կառ ավարիչները հիմ նականում կամակերպության
սեփականատերերը չեն, այդ ուհանդ երձ հենց նրանք են իրակա
նացնում կամակերպության կառ ավարումը: Այս երև ույթ ը կոչվում
է կորպարատիվ կառ ավարում, այսինքն` սեփականատիրության և
կառ ավարման տարանջատում: Նման պարագ այում ֆինանսական
տնօրենները հնարավորություն ունեն հետամուտ լինելու իրենց
անձնական շահերի իրագ ործմանը` ի հաշիվ մյուս շահառ ուների:
Սա էլ հենց առ աջացնում է շահերի հիմնական բախումը:
Ինչպես նշվեց, ֆինանսական տնօրենի գործ ունեությունն
ուղղված է ընկերությունում բաժնետերերի բաժնեմասերի արժ եքի
մեծ ացմանը: Սակայն խոշոր ընկերությունում ներգրավված են
հազարավոր մարդ իկ, որոնցից յուրաքանչ յուրը, բացի ընկե
րության բաժնետերերի շահերից, հետապնդ ում է իր անձնական
շահը: Մի պահ ենթ ադրենք ընկերության շահույթ ը որպես մեկ
ամբող ջություն, որը որոշակի խումբ ցանկանում է բաժ անել միմ
յանց մեջ: Այդ խմբի մեջ են մտնում ընկերության ղեկավարությունը
և աշխատակիցները, ինչպես նաև բաժնետերերը և կրեդ իտոր
ները, որոնք որոշակի գումարներ են ներդրել ընկերության տվ յալ
բիզնեսի ստեղծման և պահպանման համար: Կառ ավարությունը
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(պետությունը) նույնպես հանդ իսանում է թեկնած ու, քանի որ ընկե
րության շահույթ ից հարկ է գանձում:
Եվ այդ բոլոր թեկնած ուները միմյանց հետ կապված են պայ
մանագրերի և համաձայնագրերի լայն ցանցով: Սակայն, հնարա
վոր չէ կանխատեսել հնարավոր բոլոր իրադ արձությունները և շատ
ստանդ արտ պայմանագրեր ամրագրվում են լրացուցիչ համաձայ
նագրով: Այսպես, ղեկավարները հասկանում են, որ լավ աշխատա
վարձի դիմաց նրանցից սպասվում է արդյունավետ աշխատանք
և անընդ ունել ի է անձնական արտոնությունների հաշվ ին ընկե
րությունից բաժ ին կորզել ը:
Ի՞նչն է ստիպում գնալ այդպիսի համաձայնություններին: Մոտ
է արդյո՞ք իրականությանը ենթ ադրել, որ ֆինանսական մենե
ջերները միշտ գործ ում են ընկերության շահերից: Շատ դեպքե
րում բաժնետերերը չեն կարող ժամանակ ծախսել և ուշի ուշով
հետև ել` արդյոք մենեջերները չեն շեղվում իրենց վրա դրված
պարտականություններից:
Ծանոթ անանք այն հիմ նական ինստիտուցիոնալ համաձայ
նագրերին, որոնք օգնում են համաձայնեցնել բաժնետերերի և
մենեջերների շահերը.
• Մենեջերները գտնվում են մասնագ ետների հսկողության
ներքո: Այս դեպքում մենեջերների գործ ողությունները
հսկում է տնօրենների խորհուրդ ը, բացի այդ որոշ դեպքե
րում ստուգ ում են նաև բանկերը, որոնք շատ ուշադ իր են
հետև ում այն ընկերությունների գործ ունեությանը, որոնք
օգտվում են իրենց վարկերից:
• Մենեջերներին /կառ ավարիչներին/ խթանելու համար
նախատեսված են որոշակի ծրագրեր, ինչպիսիք են բաժ
նետոմսեր ձեռքբերելու օպցիոններ, որոնք զգալ ի եկա
մուտ են ապահովում, եթ ե բաժնետերերին ապահովում է
կապիտալ ի աճ և ընդհանրապես արժ եք չունեն հակառ ակ
դեպքում:
• Եվ վերջապես, մենեջերները, ովքեր թերանում են
իրենց պարտականությունները կատարելուց, կարող են
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պարզապես դուրս մղվել ավել ի աշխույժ և կարող կառ ա
վարիչների կողմից: Այդպիսի մրցակցություն կարող է
առ աջանալ ընկերության ներսում, սակայն շատ հավանա
կան է, որ վատ կազմակերպված ընկերությունները կլան
վեն այլ ընկերությունների կողմից: Այդպիսի կլանումներին
սովորաբար հետև ում է ղեկավարության փոփոխությունը:
Վերոգրյալ բոլոր փաստարկներից կարել ի է այնպիսի կարծ իք
կազմել, որ ընկերության բիզնես առ օրյան մշտապես լարված է:
Դա այդպես չէ, քանի որ կորպորատիվ ֆինանսների պրակտիկան
զարգ ացել է հանուն նրա, որպեսզ ի համաձայնեցվեն ընկերության
շահերը անձնական շահերին, և որ բոլորն աշխատեն համագ որ
ծակցելով` մեծ ացնելով ընդհանուր մեկ ամբողջությունը, այլ ոչ թե
ինչ-որ մեկի բաժ ինը այդ ամբող ջությունից:
Այնու ամենայնիվ, ֆինանսական մենեջերը պետք է պատրաստ
լինի պոտենցիալ խնդիրների, որոնք առ աջ են գալ իս շահերի
բախումից: Պետք է նաև հիշել այդ անհամաձայնությունները,
որպեսզ ի հասկանալ ի լինի, թե ինչու են տեղ ի ունենում այնպիսի
գործ ընթ ացներ, ինչպիսիք են կլանում ները (թշնամական ձեռքբե
րումները), ինչու են վարկային համաձայնագրերը իրենց հերթ ին
որպես հետև անք սահմանափակում շահութ աբաժ ինները, կամ
ինչու են ընկերությունները որոշ դեպքերում գերադ ասում թողար
կել բաժնետոմսերի փոխակերպվող պարտատոմսեր և այլն:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչպես կարել ի է սահմանել ֆինանսներ հասկացությունը:
2. Որո՞նք են կազմակերպության ֆինանսների ուսում նասի
րության հիմ նական ոլորտները:
3. Որո՞նք են ֆինանսական և իրական ակտիվները:
4. Ո՞րն է կազմակերպության ֆինանսների կառ ավարման
հիմ նական նպատակը:
5. Որո՞նք են կազմակերպության ֆինանսների տնօրենի հիմ
նական գործ առ ույթները:
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1.2 ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ցանկ աց ած ընկ եր ության ֆին անս ատնտ ես ակ ան գոր
ծուն եություն ը արտ աց ոլվ ում է նաև ֆին անս ակ ան հաշվ ետ
վությունն եր ում, որ ոնց գրանց ում ն եր ը իր ակ ան ացն ում է հաշ
վապ ահ ը: Ստ եղծվ ում է տպավ որ ություն, թե հաշվ ապ ահ ակ ան
հաշվ առ ում ը և ֆին անսն եր ը կար ել ի է նույն ացն ել: Իր ակ ան ում
դա այդպ ես չէ:
Հաշվապահությունը իրենից ներկայացնում է հաշվապահա
կան հաշվառ ում ների գրանցման համակարգ, որն արդ արացիորեն
և օբյեկտիվորեն ներկայացնում է ընկերության գործ ունեության
ֆինանսական վիճակը: Հաշվապահական գրանցում ները պար
բերաբար օգտագ ործվում են ֆինանսական հաշվետվությունների
կազման համար, որոնք էլ ներկայացնում են ընկերության գործ ու
նեության հիմնական արդյունքները:
Իր ականում կազմ ակերպ ության ֆինանս ակ ան վերլուծ ող
ները և ֆինանս ական տնօր ենը իր ականացն ում են նաև բազմա
թիվ այլ ֆինանս ական գործ առ ույթ ներ, այդ թվում` «փող ի ստեղ
ծում», ֆինանս ական արդյունքների վերլուծ ություն, բանկերի հետ
ֆինանս ական տարբ եր գործ արքներ և այլն: Ֆինանսները հիմ
նական ում առնչվում է վերը նշված գործ ունեության վեր աբ երյալ
որ ոշ ում ների կայացմ ան գործ ընթ ա ց ի հետ: Կարել ի է նշել, որ
ֆինանսներն օգտ ագ ործ ում է հաշվապ ահ ական արդյունքները
որպ ես ռես ուրս: Խոշ որ կազմ ակերպ ություններ ում նման գործ ա
ռույթն իր ականացն ում է սովոր աբ ար վերլուծ ության և զարգ աց
ման բաժ ինը:
Ընկերության տիպային կառ ուցվածքում ֆինանսների բաժ ինը
սովորաբար բաղկացած է երկու ենթ աբաժ իններից.
1. հաշվապահական բաժ ին, որը ղեկավարում է գլխավոր
հաշվապահը,
2. վերլուծ ության և զարգ ացման բաժ ին:
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Նշված երկու ստորաբաժանումներն էլ սովորաբար ենթակա են
ֆինանսների տնօրենին:
Ֆինանսական տնօրեն

Վերլուծության և զարգացման
պատասխանատու

Գլխավոր հաշվապահ

Գծապատկեր 1. Ընկերության ֆինանսական բաժնի տիպային կառուցվածք

Պրակտիկան ցույց է տալ իս, որ հաշվապահին համեմատաբար
ավել ի հեշտ է աշխատել վերլուծ ության և զարգ ացման բաժնում,
քան հակառ ակը: Դա բացատրվում է նրանով, որ որակավորված
հաշվապահ դառնալու համար, ի լրումն ակադ եմիական կրթության,
անհրաժ եշտ է անցնել մասնագ իտական մի շարք դասընթ ացներ և
ստանալ համապատասխան որակավորում:
Ֆինանսական տնօրենի հիմնական խնդիրը երկարաժամկետ կոր
պորատիվ նպատակների իրագործումն է` ֆինանսական միջոցների`
ռեսուրսների, արդյունավետ տեղաբաշխման միջոցով: Առաջին հայաց
քից այս պարզ խնդիրը բարդանում է նպատակների ոչ միանշանակ
սահմանման պատճառով` կապված բազմակի շահառուների առկա
յության հետ: Ֆինանսական տնօրենի դերը հանգում է հետևյալ երեք
խմբի խնդիրների լուծմանը` ֆինանսների հայթայթում, ֆինանսական
միջոցների արդյունավետ տեղաբաշխում և նպատակների իրագործ
ման ապահովման նպատակով միջոցների օգտագործման վերահսկում:
Դրված նպատակների իրագործման համար ձեռնարկությանն
անհրաժեշտ է ժամանակին ունենալ բավարար քանակությամբ
ֆինանսական միջոցներ: Ֆինանսական տնօրենը պետք է հստակ
պատկերացում ունենա, թե ինչ քանակի կարճաժամկետ, միջնա
ժամկետ և երկարաժամկետ դրամական միջոցներ են հարկավոր
ընկերության ընթացիկ բիզնեսը և անհրաժեշտության դեպքում
հետագա ներդրումները ապահովելու համար: Ֆինանսավորման
կարիքը պարզելուց հետո ֆինանսական տնօրենը պետք է փնտրի
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ֆինանսավորման ամենանախընտրել ի տարբերակը` հաշվ ի առնելով
ծախսերը, միջոցների հասանել իությունը, ֆինանսավորման պայման
ները և ռիսկերը: Նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ է,
որ դրամական միջոցները տեղաբաշխվեն ամենաարդյունավետ եղա
նակով: Ֆինանսական տնօրենը պետք է որոշի ներդրումների հիմնա
կան ծավալ ի չափը, հիմնական միջոցներում և ընթացիկ ակտիվնե
րում դրանց տեղաբաշխման ծավալները, ռիսկի և ակնկալվող եկամ
տաբերության մակարդակները: Խիստ կարևոր է, որպեսզ ի տեղա
բաշխված միջոցների օգտագործումը շարունակական վերահսկման
ենթարկվեն` համոզվելու համար, որ կազմակերպության ձեռնարկած
տարբեր գործառնությունները շարունակում են առավելագույնս
նպաստել կազմակերպության նպատակների իրագործմանը:
Ֆինանսական տնօրենը չի կարող նաև հաշվի չառնել ժամանակի
և անորոշության գործոնները: Կազմակերպություններին հաճախակի
է հնարավորություն ընձեռվում միջոցներ ներդնել այնպիսի ակտիվնե
րում, որոնք արագ չեն հետգնվում և դրանով իսկ ընկերությանը և դրա
բաժնետերերին բավականին մեծ ռիսկի առջև են կանգեցնում: Այդ
պիսի ներդրումներ իրականացնելու համար ներգրավված փոխառու
միջոցների լրիվ մարումը կարող է ձգձգվել տարիներ: Եվ շատ դեպքե
րում ընկերությունը չի կարող խուսափել այդպիսի ներդրումներից, դրա
համար էլ պետք է որոշում կայացնել, թե արդյոք այդպիսի ներդրումներն
արդարացված են, կամ էլ որքան է անվտանգ լրացուցիչ փոխառության
բեռը: Հաշվապահության և ֆինանսների միջև առկա տարբերությունը
առավել ակնհայտ է դրամական հոսքերի ուսումնասիրման ժամանակ:
Մասնավորապես, հաշվապահական հաշվառման համակարգը արտա
ցոլում է բիզնեսի ֆինանսական փաստացի արդյունքները որոշակի
ժամանակաշրջանի համար կամ որոշակի պահի դրությամբ: Ֆինանս
ների մասնագետը հիմնականում կենտրոնանում է կանխիկի ներհոսքի
և արտահոսքի վերլուծության վրա: Կանխիկի ներհոսքի և արտահոսքի
վերալուծությունը անհրաժեշտ է ընկերության ֆինանսական վիճակը և
ներդրումների արդյունավետությունը գնահատելու համար:
Նշված ը ներկայացնենք հետևյալ օրինակով.
Ենթ ադրենք ընկերությունը ձեռք է բերում 100000 դրամ արժ ո
ղությամբ հիմնական միջոց, որը մաշվում է 5 տարվա ընթ ացքում
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և որի տարեկան մաշված ությունը կազմում է 20000 դրամ: Նշված
գործ արքը հաշվապահական հաշվառման գրանցում ների համա
կարգ ում կարտացոլվ ի հետևյալ կերպ` ակտիվների արժ եքը
կավելացվ ի 100000 դրամով և մաշված ության ոչ կուտակային
մասհանում ները յուրաքանչ յուր տարի` 20000 դրամ: Յուրաքանչ
յուր տարվա մաշված ության մասհանումները կարտացոլվեն նաև
ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ: Հաշվա
պահությունը թույլ է տալ իս թվերի օգնությամբ ակնառ ու տեսնել
ակտիվ ի կյանքի տևողությունը և մաշված ության աստիճանը:
Նույն խնդիրը դիտարկել իս ֆինանսների մասնագ ետը ցուցա
բերում է այլ մոտեցում: Նա հետաքրքրված է հիմնականում ուշադ
րությունը կենտրոնացնել հետևյալ ի վրա. առ աջին` 100000 դրամ
արտահոսքը, որը անհրաժ եշտ է ակտիվ ի ձեռք բերման համար,
երկրորդ` տարեկան հարկային խնայողությունների չափը, որը
կարող է ձևավորվել արագ ացված մեթ ոդ ով մաշված ությունը հաշ
վարկել իս: Ֆինանսների մասնագ ետը պատասխանատու է նաև
ակտիվ ի ձեռք բերման համար անհրաժ եշտ 100000 դրամ կանխիկ
դրամական միջոցների ստեղծման համար:
Չնայած ներկայացված մոտեցում ների տարբերության, ընդ
հանուր առմամբ, ֆինանսները սերտորեն կապված են հաշվա
պահության հետ, քանի որ ֆինանսական գործ արքները գրանց
վում են հաշվապահական հաշվառման համակարգ ում: Սովորա
բար նշվում է, որ հաշվապահությունը ֆինանսների լեզուն է: Նշված
կապի առկայությունը պահանջում է, որ ֆինանսների մասնագ ետը
ունենա հաշվապահական հաշվառման համարժ եք գիտել իքներ:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ինչո՞ւ է անհրաժ եշտ կազմակերպության գործ ունեության
հաշվապահական հաշվառ ումը:
2. Որո՞նք են կազմակերպության հաշվապահության և ֆինանս
ների մասնագետների հիմ նական գործառույթները:
3. Որո՞նք են կազմակերպության ֆինանսների տնօրենի հիմ
նական խնդիրները և նպատակները:
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1.3 ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բիզնեսի կազմակերպման իրավական ձևերը տարբեր երկրնե
րում ունեն մի շարք առ անձնահատկություններ, բայց ուսում նասի
րության համար կարել ի է տարանջատել բիզնեսի կազմակերպաի
րավական հետևյալ ձևերը.
• անհատ ձեռնարկատիրություն,
• ընկերություն, կորպորացիա (բաժնետիրական ընկերու
թյուն):
Բիզնեսի կազմակերպաիրավական կառ ուցվածքի ընտ
րությու
նը կար
և որ է, քա
նի որ այն ազ
դ ե
լու է փո
ղ ի ստեղծ
ման,
հարկերի չափերի և ֆինանսական ռեսուրսների ձեռքբերման վրա:
Ազդ եցությունը ավել ի ակնառ ու է փոքր և միջին բիզնեսի դեպքում:
Ֆինանսական ազդ եցությունը ակնառ ու նշելու համար հետագ ա
ուսում նասիրության ընթ ացքում ընդհանրացնենք անհատ ձեռ
նարկատիրությունը և ընկերությունը:
Որպես անհատ ձեռնարկատեր` ձեռնարկատիրական գործու
նեություն սկսելը շատ ավելի հեշտ է, քանի որ կազմակերպության
ստեղծման համար օրենսդրական պահանջները ավել ի մեղմ են, քան
բաժնետիրական բիզնեսի դեպքում: Ենթադրենք մի իրավ իճակ, երբ
անհատ ձեռնարկատերը արդեն իսկ որոշակի ժամանակ իրակա
նացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն և ստացել է համա
պատասխան եկամուտ: Հաշվ ի առնելով այն փաստը, որ անհատ ձեռ
նարկատերը, ըստ էության, ֆիզ իկական անձ է, ստացված եկամուտը
հարկվում է մեկ անգամ: Դա էական առավելություն է:
Այժմ ենթ ադրենք, թե բիզնեսը շատ արագ զարգ անում է և որոշ
ժամանակ անց առ աջ է գալ իս այն ընդլայնելու անհրաժ եշտություն,
որը պահանջում է լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսներ: Ըստ
էության նման պարագ այում ֆինանսական ռեսուրսների ներգ
րավման տարբերակներ շատ չեն և, բացառ ելով անհատ ձեռնար
կատիրոջ բարեկամների և հարազատների օգնությունը, մնում է
բանկերից վարկային միջոցների ձեռք բերման տարբերակը: Բան
կերը, իրենց հերթ ին ռիսկերը նվազեցնելու համար, պահանջում
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են վարկի դիմաց համապատասախան քանակի և գումարի գրավ,
որը անհատ ձեռնարկատիրոջ պարագ այում կարող է համալրվել
սեփական գույքով: Դրամական միջոցների ստացման հնարա
վորությունների սակավությունը, կարել ի ասել, հանդ իսանում է
թերություն ձեռնարկատիրության նման կազմակերպաիրավական
ձևի համար: Նշենք նաև, որ սննկանալու դեպքում անհատ ձեռնար
կատերը պարտապանների առջև պատասխանատվություն է կրում
իրեն պատկանող ամբողջ գույքով, ուստի նման պարագ այում նա
կանգնած է ամեն ինչ կորցնելու վտանգ ի առջև: Այս հանգ ամանքը
ևս հանդ իսանում է բիզնեսի կազմակերպման նման կառ ուցվածքի
էական թերությունը:
Կորպորատիվ բիզնեսի կազմակերպաիրավական կառ ուց
վածքի ընտրության դեպքում բիզնեսի գրանցումը պահանջում է
լրացուցիչ ժամանակ, աշխատանք և ֆինանսական միջոցներ: Ի
տարբերություն անհատ ձեռնարկատիրական գործ ունեության
ձևի, այս հանգ ամանքը հանդ իսանում է կորպորատիվ բիզնեսի
թերությունը:
Կորպորատիվ բիզնեսի պարագ այում միջազգ ային պրակտի
կայում էականորեն ավելանում է բիզնեսի հարկային բեռ ը` այսիքն
գործ ում է կրկնակի հարկման մեխանիզմը: Նախ, որպես իրավա
բանական անձի ստացված շահույթ այն հարկվում շահութահար
կով: Այնուհետև զուտ շահույթ ը շահութաբաժնի տեսքով բաշխվում
է բաժնետերերին` համապատասխան բաժնետոմսերի քանակի
դիմաց: Սովորաբար շահութաբաժնի տեսքով ստացված եկամուտը
ևս ենթ ակա է հարկման:
Այսպիսով, կորպորատիվ բիզնեսից ստացված եկամուտը
հարկվեց կրկնակի` մինչ սեփականատերը կարողացավ այն ստա
նալ: Այս հանգ ամանքը համարվում է կորպորատիվ բիզնեսի հիմ
նական թերությունը:
Բիզնեսը վճարում է մեծ արժ եք (գումար) կորպորատիվ կոչ
վելու համար: Այժմ ենթ ադրենք, թե բիզնեսը շատ արագ զարգ ա
նում է ևորոշ ժամանակ անց կարիք կա այն ընդլայնելու: Առ աջ է
գալ իս լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հայթ այթման պահանջ:
Այս դեպքում, ի տարբերություն անհատ ձեռնարկատիրական
18

գործ ունեության, կորպորատիվ բիզնեսը կարող է ֆինանսական
միջոցներ ներգրավել ոչ միայն վարկերի տեսքով, այլև թողար
կելով և վաճառ ելով տարբեր տեսակի արժ եթղթ եր: Անհրաժ եշ
տության դեպքում կարել ի է վաճառ ել բաժնետոմսերի ընդհանուր
քանակի մինչև 49%-ը, միևնույն ժամանակ պահելով ընկերության
նկատմամբ վերահսկողությունը: Եթ ե ընկերությունը նշված գոր
ծարքների արդյունքում հնարավորություն ստանա ավելացնել
եկամուտները, ապա էապես կշահեն նոր բաժնետերերը, քանի որ
նրանք կավելացնեն իրենց հարստությունը: Իսկ անհատ ձեռնար
կատիրության դեպքում փող տրամադրելով ձեռնարկատիրոջը,
փոխառ ուները կակնկալեն միայն ստանալ տոկոսներ, իսկ վերջում
հիմ նական գումարը: Կորպորացիայի հիմ նական առ ավելությունը
կայանում է նրանում, որ անհրաժ եշտության դեպքում բավականին
հեշտ է ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, քան բիզ
նեսի այլ կազմակերպաիրավական կառ ուցվածքների դեպքում:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Որո՞նք են բիզնեսի կազմակերպաիրավական հիմ նական
ձևերը:
2. Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատիրության առ ավելություն
ները և թերությունները:
3. Որո՞նք են կորպորատիվ բիզնեսի առ ավելությունները և
թերությունները:
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1.4 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
Ֆինանսները լիով ին հասկանալու համար խիստ անհրաժ եշտ
է ունենալ համապատասխան գիտել իքներ հաշվապահական հաշ
վառ ումից: Ֆինանսական յուրաքանչ յուր գործ արք գրանցվում է
հաշվապահական հաշվառման համակարգ ում և ֆինանսական
ցանկացած երև ույթ կապված է հաշիվների հետ: Այլ խոսքերով,
եթ ե բիզնեսում առնչվել ենք փող ի հետ կապված գործ արքների
հետ, ապա պետք է առնչվենք նաև այն համակարգ ի հետ, որն իրա
կանացնում է դրա հաշվառ ումը: Անհրաժ եշտ է նաև ունենալ համա
պատասխան գիտել իքներ հարկերից և ձեռնարկատիրական իրա
վունքից, քանի որ դրանք էականորեն ազդ ում են ֆինանսական
որոշում ների կայացման վրա: Հիմ նականում ցանկացած ֆինան
սական գործ արք գրանցվում է հաշվապահական հաշվառման
համակարգ ում: Այդ գրանցում ները և համակարգ ը օգտագ ործ ում
են մենեջերները բիզնեսը կառ ավարելու և կարգ ավորելու համար:
Հաշվապահական համակարգ ը տրամադրում է մի քանի տեսակի
ֆինանսական հաշվետվություններ, որտեղ արտացոլվում է բիզ
նեսի փաստացի վիճակը: Ֆինանսական հաշվետվություններն
իրենցից ներկայացնում են կազմակերպության գործ ունեության
թվային արտացոլումը որոշակի հաշվապահական ժամանակաշր
ջանի համար:
Հետագ այում ֆինանսական վերլուծ ությունների ժամանակ
հիմ նականում առնչվելու ենք 3 տեսակի ֆինանսական հաշվետ
վությունների հետ:
1. Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշ
վետվություն,
2. Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (հաշվա
պահական հաշվեկշիռ),
3. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն:
Գոյություն ունի նաև ևս երկու ֆինանսական հաշվետվություն
ների ձևեր` սեփական կապիտալ ի փոփոխությունների մասին և
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթ ագրություններ:
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Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը և հաշվեկ
շիռ ը հիմ նական հաշվետվություններն են, որոնք կազմվում են հաշ
վապահական գրառ ում ների/գրանցում ների մատյանից: Դրամա
կան միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը կարող է կազմ
վել նշված երկու հաշվետվություններից:
Հաշվապահական հաշվառման համակարգ ը կանոնների
համախումբ է, որոնց կիրառմամբ ընկերության տնտեսական գոր
ծունեության ցանկացած գործ արք գրանցվում է հաշվապահա
կան գրանցամատյանում: Գրանցամատյանը կազմված է տարբեր
հաշիվներից, որոնք իրենց մեջ պահում են տեղեկատվություն բիզ
նեսի գործ արքների վերաբերյալ: Օրինակ. հասույթ հաշվում պահ
վում են ապրանքի վաճառքի վերաբերյալ բոլոր գրառ ումները, իսկ
հիմնական միջոցների հաշվում գրառվում են կապիտալ ի ձեռք բեր
ման և վաճառքի վերաբերյալ գործ արքները: Գործ արքները ընդհա
նուր առմամբ ներառ ում են. ապրանքի կամ ծառ այության վաճառք,
ապրանքանյութ ական պաշարների գնում, աշխատավարձի վճա
րում, պարտքի ձեռք բերում, հարկերի և դիվ իդ ենտների վճարում:
Յուրաքանչ յուր գործ արք մուտքագրվում և գրանցվում է գրանցա
մատյանում: Գրանցումն իր հերթ ին նշանակում է ավելացում կամ
նվազեցում հաշվ ից: Հաշվապահական համակարգ երը օգտագ որ
ծում են կրկնակի գրանցման մեխանիզմը: Օրինակ` ենթ ադրենք
ապառ իկ ձեռք է բերվել հաստոց, որը արժ ե 10000 դրամ գումար:
Գրանցման ժամանակ մի կողմից կավելացվ ի հիմ նական միջոց
ների հաշիվ ը 10000 դրամ գումարով, մյուս կողմից կավելացվ ի
կրեդ իտորական պարտքի հաշիվ ը 10000 դրամ գումարով: Գրանց
ման կողմերը կոչվում են դեբետ և կրեդ իտ:
Տնտեսական գործ ունեության ամբողջ ժամանակահատված ը
բաժ անված է հաշվապահական տարբեր ժամանակաշրջանների.
սովորաբար ամիսների, եռ ամսյակների և տարիների, որի ընթ աց
քում կուտակվում են գործ արքների գրանցում ները: Յուրաքանաչ
յուր ժամանակաշրջանի վերջում գրանցամատյանը ամփոփվում
է, որի հիման վրա կազմվում են ֆինանսական հաշվետվություն
ները: Հարկ է նշել, որ հաշվապահական հաշվեկշիռ ը կազմվում
է որոշակի օրվա` սովորաբար տարվա վերջին օրվա դրությամբ,
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իսկ ֆինանսական արդյունքների կամ դրամական միջոցների հոս
քերի մասին հաշվետվությունները կազմվում է որոշակի ժամանա
կահատված ի համար: Կարև որ է հիշել, որ նախորդ տարվա ֆինան
սական հաշվետվությունները չեն կարող միանշանակ ներկայաց
նել, թե ինչ է տեղ ի ունենում այսօր կամ ինչ տեղ ի կունենա մյուս
տարի: Դրանք վերաբերվում են միայն անցյալ ին: Բայցև այնպես,
հաշվետվությունները կարող են օգտագ ործվել որպես ցուցիչ, թե
ինչ կարող է տեղ ի ունենալ ապագ այում:
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշ
վետվություն: վ
Համառ ոտ ներկայացնենք հիմ նական ֆինանսական հաշվետ
վությունների կառ ուցվածքը: Հասույթ (վաճառք) տող ը ցույց է տալ իս
ընկերության տնտեսական հիմ նական գործ ունեությանը վերաբեր
վող վաճառքից գոյացած ցանկացած հասույթ: Եթ ե ընկերությունը
ստանում է հասույթ ոչ իր հիմնական գործ ունեությունից, ապա
այդպիսի հասույթ ը պետք է գրանցվ ի որպես այլ, քան վաճառքից
ստացված հասույթ: Օրինակ` ենթ ադրենք ընկերությունը վաճառ ում
է այն խանութ ը, որտեղ իրականացնում է մանրած ախ առևտուր:
Նշված վաճառքը չպետք է գրանցվ ի հասույթ ում` որպես հիմնա
կան տնտեսական գործ ունեությունից ստացված հասույթ: Ֆինան
սական արդյունքների մասին հաշվետվության հաջորդ տողերում
նշված գումարները` ինքնարժ եքը և ծախսերը, հանվում են հասույ
թից մինչ տոկոսի և հարկերի վճարումը եկամուտի չափը ճշտելու
համար: Ինքնարժ եքի որոշման ձևերը տարբեր են` ելնելով ընկե
րության արտադրանքից կամ մատուցած ծառ այությունից: Ընդ
հանուր առմամբ կարել ի է նշել, որ եթ ե ընկերությունը զբաղվում
է մանրած ախ վաճառքով, ապա ինքնարժ եքը ըստ էության կլինի
այդ ապրանքի մեծ ած ախ գինը: Արտադրության մեջ ապրանքի
ինքնարժ եքը իր մեջ ներառ ում է արտադրության հետ կապված
աշխատուժ ի, նյութ երի և միավոր արտադրանքին ընկնող այլ ծախ
սերի հանրագ ումարը: Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշ
վետվության ծախսերի տողերում ներառված են տարբեր տեսակի
ծախսեր, որոնք երբեմն խիստ կապված չեն արտադրանքի հետ:
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Մաշված ությունը ևս կարև որ ծախսային հոդված է, որը ներկա
յացվում է ամորտիզացիոն մասհանում ների տեսքով: Արդյուն
քում ստացվող համախառն եկամուտը իրենից ներկայացնում է
հասույթ ի, ինքնարժ եքի և ծախսերի տարբերությունը: Մինչ տոկոսի
և հարկերի վճարումը եկամտի դիտարկման անհրաժ եշտությունը
և կարև որությունը հասկանալու համար համեմատենք երկու
տեսակի բիզնես, որոնք ունեն ֆինանսավորման տարբեր աղբյուր
ներ: Ենթ ադրենք մի բիզնեսը ֆինանսավորվում է միայն բաժնե
տերերի դրամական միջոցների ներդրմամբ, իսկ մյուսը` պարտքա
յին միջոցներով: Եթ ե փորձենք կարծ իք կազմել ընկերությունների
գործ ունեության վերաբերյալ միայն զուտ շահույթ ի գումարային
մեծ ությամբ, ապա կարող է ստեղծվել սխալ պատկերացում բիզ
նեսի ընդհանուր վիճակի վերաբերյալ: Ի տարբերություն առ ա
ջին ընկերության` երկրորդ ըկերությունը իր համախառն շահույթ ը
նվազեցնում է նաև պարտքով վերցված գումարի դիմաց վճարվող
տոկոսագ ումարի մեծ ությամբ, որի արդյունքում նվազում է նաև
զուտ շահույթ ը: Բայց իրականում տոկոսագ ումարների վճարումը
որև է կապ չունի ընկերության վաճառքի կազմակերպման և ընդ
հանուր բիզնեսի կառ ավարման հետ: Այս խնդիրն առ աջանում է,
քանի որ զուտ շահույթ ի մեջ արտացոլված են տոկոսագ ումարը,
բայց ոչ դիվ իդ ենտները: Զուտ շահույթ ը այն գումարն է, որը կարող
է վճարվել բաժնետերերին` դիվ իդ ենտների տեսքով կամ էլ վերա
ֆինանսավորել բիզնեսը:
Շատերը կարծ ում են, որ շահույթ ը դա այն փաստացի առկա
գումարն է, որը նրանք որոշակի նվազեցումներից հետո (հարկեր և
այլն) և կարող են կանխիկացնել: Այլ խոսքով զուտ շահույթ ը կար
ծես թե նույնացվում է կանխիկ փող ի հետ: Ինչպես նշվեց ֆինան
սական արդյունքների մասին հաշվետվությունը ֆինանսական
հիմ նական հաշվետվություններից մեկն է: Այն սկսվում է վաճառ
քից գոյացած գումարով` հասույթ ով, նվազեցվում է ինքնարժ եքով,
ծախսերով և հարկերով: Արդյունքում ստանում ենք զուտ շահույթ ը:
Հիմնականում կարել ի է ակնկալել, որ այն պետք է համընկնի վերջ
նական կանխիկ գումարի հետ, որը կարող է հայտնվել բիզնեսի
տնօրինող ի գրպանում: Ժամանակակից աշխարհում մեծ ամասամբ
23

այդպես չէ: Գոյություն ունեն երկու հիմնական հաշվապահական
հոդվածներ, որոնք առ աջացնում են տարբերություն զուտ շահույթ ի
և կանխիկ փող ի (դրամական հոսքի) միջև.
1. Դեբիտորական պարտք: Ժամանակակից գլոբալ շուկաների
և խիստ մրցակցության առկայության պարագ այում կազմակեր
պությունների մեծ ամասնությունը վաճառ ում է արտադրանքը /
ապրանքը/ ապառ իկ ձևով` ակնկալելով ապրանքի դիմաց վճարը
ստանալ ապագ այում: Չնայած այն փաստին, որ դեռևս չի ստաց
վել վաճառված ապրանքի դիմաց գումարը, հաշվապահական հաշ
վառման համապատասխան ստանդ արտները փաստում են, որ երբ
տեղ ի է ունեցել ապառ իկ վաճառք, ապա ընկերությունը փաստացի
իրականացրել է բոլոր հնարավոր քայլերը գործ արքին վերաբեր
վող եկամուտը ստանալու համար, ուստի այդ եկամուտը պետք է
ճանաչվ ի և գրանցվ ի համապատասխան ֆինանսական հաշվետ
վությունում: Իրականում ընկերությունը ունենում է ավել ի քիչ փաս
տացի կանխիկ գումար, քան այն դեպքում, եթ ե ընդհանրապես
չիրականացներ այդ վաճառքը: Պատճառն այն է, որ չնայած այն
փաստին, որ դեռևս չի ստացվել վաճառքից փաստացի գումար,
ընկերությունը պարտավոր է վճարել աշխատավարձ և կատարել
այլ վճարներ, որոնք անհրաժ եշտ են բիզնեսի անխափան գործ ու
նեությունն ապահովելու համար:
2. Մաշված ություն: Այս երև ույթն ևսիր հերթ ին ազդ ում է զուտ
շահույթ ի ձևավորման վրա: Ենթ ադրենք ընկերությունը ձեռք է
բերել հիմնական միջոց` հաստոց, վճարելով գնման պահին 100000
դրամ կանխիկ գումար: Ենթ ադրենք հաստոցի օգտագ ործման
ժամկետը 5 տարի է: Պարզենք, թե ինչպես է հաստոցի արժ եքը
արտացոլվում հաշվապահական հաշվառման համակարգ ի մեջ:
Պարզ է, որ հաշվապահական հաշվառման կանոններին անծ անոթ
մարդ ը կնշի, որ ծախսը պետք է ճանաչվ ի այլ ծախսերի (դրամի
ար
տա
հոս
քի) հետ միա
սին 100000 դրամ գու
մար չա
փով: Հաշ
վապահական հաշվառման համապատասխան ստանդ արտը
պահանջում է, որ տնտեսական գործ ունեությունը ճիշտ արտացո
լելու համար, անհրաժ եշտ է հաստոցի գնման ծախսը համապա
տասխանեցնել այն ժամանակահատված ի հետ, որի ընթ ացքում
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հաստոցը օգտագ ործվում է: Այդ իսկ պատճառ ով 100000 դրամ
գումարը բաժ անվում է 5 տարի ժամանակահատված ի մեջ` հիմք
ընդ ունելով մաշված ության հաշվարկման տարբեր մոտեցում ները:
Ինչպես նշվեց, այդ երև ույթ ը կոչվում է մաշված ություն, որը ֆինան
սական հաշվետվությունների մեջ արտացոլվում է ամորտիզացիոն
մասհանումների միջոցով: Ենթ ադրենք, 5 տարվա ընթ ացքում
ամորտիզացիոն մասհանում ները կազմում են տարեկան 20000
դրամ: Ստացվում է մի իրավ իճակ, երբ ընկերությունը վճարում է
100000 դրամ գումար, բայց ֆինանսական արդյունքների հաշվետ
վությունում տարեկան գրանցվում է 20000 դրամ մաշված ություն`
որպես ծախս: Այսինքն հաստոցը ձեռք բերման տարում փաստացի
վճարվում է ավել ի շատ, քան արտացոլվում է հաշվետվությունում:
Հաջորդ չորս տարիներին, չկատարելով հաստոցի ձեռք բերման
այլ ծախս, ընկերությունը հաշվետվության մեջ ևս նշում է տարե
կան ոչ կուտակային 20000 դրամ մաշված ության ծախս:
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Հաշվապահական
հաշվեկշիռ):
Հաշվապահական հաշվեկշիռ ը բաղկացած է երկու մասից,
որոնք իրար հավասար են, այն է` ակտիվներ = պարտավորություն
ներ + սեփական կապիտալ:
Մեր հետագ ա քննարկվող օրինակում հաշվեկշռ ի երկու մասե
րում ներառված հաշիվները դասակարգ ենք ըստ իրացվել իության
նվազման: Նման մոտեցումը հիմ նականում կիրառվում է ֆինան
սական հատված ի կազմակերպություններում: Ակտիվներից դրա
մական միջոցներ տող ը (կանխիկ) արտացոլում է դրամական
միջոցների գումարային մեծ ությունը բանկային հաշվում և դրա
մարկղում: Դեբիտորական պարտքերը ներառ ում են ապրանքի
վաճառքից ապագ այում ստացվել իք եկամուտները: Երբ դեբի
տորական պարտքը ճանաչվում է անհուսալ ի, ապա այն դուրս է
գրվում: Երբեմն ֆինանսական տնօրենները, չցանկանալով նվա
զեցնել եկամուտը, հնարավորինս հետաձգ ում են դեբիտորական
պարտքի դուրսգրումը: Դա մի կողմից առ աջացնում է արհեստա
կանորեն մեծ ացված դեբիտորական պարտք, բայց մյուս կողմից
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պարտքի դուրս գրումը ենթ ադրում է կանխիկի հետաձգ ում կամ
հրաժ արում, ինչպես նաև ակտիվ ի նվազումը չի կարող նպաստել
կազմակերպության գրավ չության ավելացմանը: Ապրանքանյու
թական պաշարները բիզնեսի բնականոն պայմաններում վաճառքի
համար նախատեսված արտադրանքն է: Ապրանքանյութ ական
պաշարները կազմված են երեք բաղադրիչներից` հումք, անավարտ
և պատրաստի արտադրանք: Եթ ե ապրանքանյութ ական պաշար
ները վնասվել կամ բացակայում են, ապա դրանք պետք է դուրս
գրվեն, որն իր հերթ ին բերում է եկամտի նվազեցմանը: Երբեմն
մենեջերները չցանկանալով նվազեցնել եկամուտը, հետաձգ ում են
նաև պաշարների դուրսգրումը, որն առ աջացնում է արհեստակա
նորեն մեծ ացված ապրանքանյութ ական պաշարներ: Վերը նշված
երեք ակտիվներն էլ ներառվում են ընթ ացիկ ակտիվների մեջ:
«Ընթ ացիկ» տերմինը այս դեպքում նշանակում է, որ բիզնեսի բնա
կանոն գործ ունեության դեպքում դրանք մեկ տարվա կամ մեկ գոր
ծառնական ցիկլ ի ընթ ացքում կարող են վերածվել կանխիկ դրա
մական միջոցների:
Ոչ ընթ ացիկ ակտիվներից հիմնական միջոցները իրենցից
ներկայացնում են երկարաժ ամկետ տնօրինման և օգտագ ործման
ակտիվներ: Հիմ նական միջոցները ժամանակի ընթ ացքում մաշ
վում են և ենթ ակա են ամորտիզացիոն մասհանումներով արժ եքի
նվազեցման: Մաշված ության հաշվարկման եղանակները տար
բեր են, որոնցից կարել ի է առ անձնացանել գծայինը և արագ աց
ված ը: Տարեկան հավասարաչափ գումարով ակտիվ ի գումարի
նվազեցման դեպքում մաշված ության հաշվարկման եղանակը
կոչվում է գծային, իսկ արագ ացված եղանակով ակտիվ ի մաշվա
ծության հաշվարկ իրականացնել իս ակտիվ ի արժ եքը նվազեցվում
է ոչ հավասարաչափ` սկզբնական ժամանակաշրջանում ավել ի մեծ
չափով, այնուհետև ավել ի փոքր: Մաշված ության գումարը արտա
ցոլվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում
և ազդ ում է ակտիվ ի արժ եքի վրա: Մաշված ությունը արտացոլվում
է նաև հաշվապահական հաշվեկշռ ում, որի կուտակային արժ եքը
օգնում է ճշտել ակտիվ ի մնացորդ ային արժ եքը: Օրինակ` ենթ ադ
րենք ընկերությունը ձեռք է բերում մեքենա 100000 դրամ արժ եքով,
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որը ենթ ակա է տարեկան գծային եղանակով մաշված ության 25000
դրամ գումարով:
Աղ յուսակ 2. Հիմնական միջոցի հաշվառման օրինակ
Տարի

Մաշվածություն

Հաշվեկշիռ

1

25000

սկզբնական արժ եք 100000
կուտ. մաշվ.
25000
զուտ/մնաց որդ
75000

2

25000

Սկզբնական արժ եք 100000
կուտ. մաշվ.
50000
զուտ/մնաց որդ
50000

3

25000

Սկզբնական արժ եք 100000
կուտ. մաշվ.
75000
զուտ/մնաց որդ
25000

4

25000

Սկզբնական արժ եք 100000
կուտ. մաշվ.
100000
զուտ/մնաց որդ
0

Ընդհանուր մաշված ության գումարը չի կարող գերազանցել
ակտիվ ի արժ եքը: Ենթ ադրենք մեքենան 2 տարուց վաճառվում է
60000 դրամ գումարով: Բայց ըստ հաշվապահական հաշվեկշռ ի
մեքենայի հաշվեկշռ ային զուտ արժ եքը 50000 դրամ գումար
է: Տվ յալ դեպքում կունենաք 10000 դրամ եկամուտ, որը չի կազ
մի գործ առնական եկամտի մաս, քանի որ մեքենայի վաճառքը
ընկերության հիմ նական գործ ունեությունը չէ: Մաշված ության
հաշվարկման արագ ացված մեթ ոդն ունի և առ ավելություններ, և
թերություններ: Այն ուղղված է սկզբնական ժամանակաշրջանում
բիզնեսի հարկային բեռ ի թեթև ացմանը: Արագ ացված մաշվա
ծության կիրառման դեպքում փոքրանում է հարկման ենթ ակա
գումարը, բայց միևնույն ժամանակ, կարճաժ ամկետ հատված ում
ընկերությունը դառնում է ներդրողների համար ոչ գրավ իչ: Ընթ ա
ցիկ և ոչ ընթ ացիկ ակտիվների գումարման արդյունքում ստանում
ենք ընդ ամենն ակտիվներ հոդված ը:
Պարտավորություններն իրենց հերթ ին տարանջատվում են`
ընթ ացիկ և ոչ ընթ ացիկի: Ընթ ացիկ պարտավորություններից
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կրեդ իտորական պարտքը առ աջանում է այն ժամանակ, երբ ընկե
րությունը ձեռք է բերում որև է ապրանք հետաձգված վճարով: Երբ
հետաձգված վճարով վաճառք է իրականացվել, ապա գնորդ ը
գործ արքի գումարը նշում է կրեդ իտորական պարտք տողում, իսկ
վաճառ ող ը` դեբիտորական պարտք տողում: Ընթ ացիկ պարտա
վորությունները իրենց մեջ ներառ ում են նաև վճարվել իք աշխա
տավարձերը և այլ գումարները: Ընթ ացիկ են կոչվում այն պարտա
վորությունները, որոնք սովորաբար պետք է մարվեն մեկ տարվա
ընթ ացքում: Ընթ ացիկ պարտավորությունները ներառ ում են նաև
կարճաժ ամկետ վարկերը, փոխառ ությունները, ընթ ացիկ կան
խավճարները և այլ կարճաժ ամկետ պարտավորությունները: Ոչ
ընթ ացիկ պարտավորություները իրենց մեջ ներառ ում են երկարա
ժամկետ բանկային վարկերը և փոխառ ությունները, հետաձգված
հարկային պարտավորություններ և այլ երկարաժ ամկետ պարտա
վորություններ: Ընթ ացիկ ակտիվները սովորաբար կոչվում են նաև
համախառն շրջանառ ու կապիտալ, իսկ ընթ ացիկ ակտիվների և
ընթ ացիկ պարտավորությունների տարբերությունը կոչվում է զուտ
շրջանառ ու կապիտալ.
զուտ շրջանառու կապիտալ = ընթացիկ ակտիվներ – ընթացիկ
պարտավորություններ:
Ինչպես նշվել է երկարաժ ամկետ պարտքը, իրենից ներկայաց
նում է ոչ ընթ ացիկ պարտավորություն: Այն կարող է բաղկացած
լինել պարտատոմսերից և երկարաժ ամկետ վարկերից: Կազմա
կերպությունները կարիք ունեն համապատասխան ֆինանսական
միջոցների` սահմանափակելու այն ժամանակային անհամապա
տասխանությունը, որն առկա է ապրանքների արտադրության
համար ծախսերի իրականացման և իրենց հաճախորդներից
դրամական միջոցների ստացման միջև: Բացի այդ դրամական
միջոցներն անհրաժ եշտ են նաև հիմնական միջոցների ձեռքբեր
ման համար: Ընկերության ֆինանսական հիմ նական աղբյուրը
տարվա վերջ հանդ իսանում է կուտակված շահույթ ը, որը կարող
է օգտագ ործվել ինչպես շրջանառ ու կապիտալ ի, այնպես էլ` հիմ
նական միջոցների ֆինանսավորման նպատակով: Այն մշտապես
գտնվում է ընկերության տնօրինման տակ: Այդ ուհանդ երձ այն ոչ
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միշտ է բավարար լինում ընկերության ֆինանսական բոլոր կարիք
ները հոգ ալու համար, հատկապես` նորաստեղծ ընկերության, որը
դեռևս չի հասցրել շահույթ կուտակել:
Ֆինանսավորման
աղբյուրներ

Սեփական կապիտալ

Պարտքային միջոցներ

Ներգրավված այլ
միջոցներ

Կուտակված շահույթ,
բաժնետոմսեր

Վարկ, պարտատոմսեր,
այլ փոխառություններ

Նպատակային
շնորհներ

Գծապատկեր 2. Կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրները

Իրականում կազմակերպությունների ֆինանսավորման աղբ
յուների ցանկը շարունակաբար լրացվում է, որն էլ ստեղծ ում է
ֆինանսավորման ընտրության լայն հնարավորություն: Ֆինան
սական լևերեջը իրենից ներկայացնում է պարտքի և կապիտալ ի
հարաբերակցություն: Այն բիզնեսը, որը մասամբ ֆինանսավորված
է պարտքային միջոցներով կոչվում է լևերեջային, կամ ասում են, որ
այդ ընկերությունը դիմել է լևերեջի՝ ֆինանսական լծակի: Օրինակ`
ենթ ադրենք բիզնեսը սկսելու համար ներդրվել է 100000 դրամ գու
մար ևակնկալվում է ստանալ շահույթ 15000 դրամ առ աջին տարում:
Նախ ենթ ադրենք, թե ամբողջ գումարը ներդրել է ձեռնարկատերը:
Ակնհայտ է, որ ներդրված կապիտալ ի եկամտաբերությունը կկազմի
15% ((15000/100000)*100%): Այժմ ենթ ադրենք, թե ձեռնարկատի
րոջ գումարի կեսը վարկային միջոցներ են, որի տարեկան տոկո
սադրույքը կազմում է 10%: Այս դեպքում շահույթ ը կնվազ ի մինչև
10000 դրամ, քանի որ 5000 դրամը կվճարվ ի որպես տոկոսային
գումար վարկի դիմաց (50000x10%): Բայց այս դեպքում ձեռնար
կատիրոջ սեփական միջոցների ներդրումը 50000 դրամ գումար է,
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որի եկամտաբերությունը կկազմի 20% ((10000/50000)*100%):
Ըստ էության պարտքային գումարը մեծ ացրեց սեփականատիրոջ
ներդրված կապիտալ ի եկամտաբերությունը:
Աղ յուսակ 3. Սեփական կապիտալի եկամտաբերության հաշվարկ
Միայն սեփական միջոցների
ներդրման դեպքում

Լևերեջացված բիզ
նեսի դեպքում

Եկամուտներ

15000

15000

Տոկոս

-

(5000)

Զուտ եկամուտ

15000

10000

Պարտք

-

50000

Կապիտալ

100000

50000

Ընդամենը

100000

100000

Եկամտաբերություն

15%

20%

Ընդհանուր առմամբ, օգտագ ործ ելով պարտքային միջոցները,
բիզնեսը կարող է ապահովել սեփականատիրոջ ներդրած գումարի
ավել ի բարձր եկամտաբերություն, եթ ե ընդհանուր ներդրված գու
մարի եկամտաբերությունը գերազանցում է պարտքի դիմաց վճար
վել իք տոկոսներին: Կազմակերպության սեփական կապիտալ ը
ներկայացնում է սեփականատերերի կողմից ներդրված միջոց
ները: Այդ ներդրումները լինում են երկու ձևի` ուղղակի ներդրում
ների և չբաշխված շահույթ ի տեսքով: Ուղղակի ներդրումը տեղ ի
ունենում այն դեպքում, երբ վաճառվում են բաժնետոմսեր կամ էլ
ձեռնարկատերը ներդրում է կատարում «իր գրպանից»: Չբաշխված
շահույթ ը այն մասն է, որն ուղղվում է ընկերության գործ ունեության
վերաֆինանսավորմանը:
Օրինակ` ենթ ադրենք ընկերությունը սկսում է գործ ունեությունը
200 բաժնետոմսերով, որի անվանական արժ եքն է 2000 դրամ
է, իսկ շուկայականը` 8000 դրամ: Տարեկան շահույթ ը կազմում է
700000 դրամ, որից 150000 դրամը վճարվում է որպես դիվ իդ ենտ:
Կապիտալ ի հաշիվ ը կունենա հետևյալ ը տեսքը`
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Աղ յուսակ 4. Կապիտալի հաշիվ ը
Բաժնետ ոմս (2000 x 200)

400000

Հ ավելավճար (6000 X 200)

1200000

Չբ աշխված շահ ույթ (700 000 – 150 000)

550000

Ընդամենը կապիտալ

2150000

Կարև որ է հասկանալ զուտ շահույթ ի և չբաշխված շահույթ ի
կապը ֆինանսական հաշվետվությունում: Զուտ շահույթ ը դառնում
է կապիտալ ի մի մաս հաշվապահական ժամանակաշրջանի վեր
ջում, եթ ե այն չի բաշխվում բաժնետերերին: Դա նշանակում է, որ
եթ ե ընթ ացքում չեն կատարվել նոր ներդրումներ և ոչինչ չի վճար
վել ներդրողներին, ապա
սկզբնական կապիտալ + զուտ շահույթ = վերջնական կապիտալ

Եթ ե ներդրողներին վճարվել են դիվ իդ ենտներ, ապա
սկզբնական կապիտալ + զուտ շահույթ - դիվ իդ ենտներ = վերջ
նական կապիտալ
Եթ ե կատարվել է նաև կապիտալ ի նոր ներդրում լրացուցիչ
բաժնետոմսերի վաճառքով, ապա
սկզբնական կապիտալ + զուտ շահույթ - դիվ իդենտներ + բաժնետոմսի
վաճառքից ստացված եկամուտ = վերջնական կապիտալ

Ընդ ամենը պարտավորությունների և սեփական կապիտալ ի
գումարը պետք է միշտ հավասար լինի ընդ ամենը ակտիվներին:
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն:
Նշել ենք, որ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետ
վությունում ստացված զուտ շահույթ ը իրականում կարող է հավա
սար չլինել տվ յալ պահի ընկերության դրամական միջոցներին:
Զուտ շահույթ ը իր մեջ պարունակում է նաև ամորտիզացիոն
հատկացում ների և դեբիտորական պարտքի գումարը: Բիզնեսի
համար խիստ անհրաժ եշտ է կանխիկ դրամական հոսքը ամենօրյա
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գործունեությունն ապահովելու համար: Այդ իսկ պատճառով անհրա
ժեշտ է նաև ունենալ հաշվետվություն, որը կտրամադրի տեղեկատ
վություն դրամական հոսքերի շարժի մասին: Նման փաստաթուղթ
է համարվում դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետ
վությունը: Այն ցույց է տալ իս դրամական ներհոսքերը և արտահոս
քերը: Եվս մեկ անգամ վերհիշենք, որ հաշվեկշիռը և ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունները կազմվում են հաշվապա
հական գրանցամատյանից, իսկ դրամական հոսքերի մասին հաշ
վետվությունը կազմվում է այդ երկու ֆինանսական հաշվետվություն
ներից: Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության
կարևորությունը հասկանալու համար նախ ցույց տանք դրամական
հոսքերի հաշվետվությունը կազմելու հիմ նական սկզբունքները:
Դիտարկենք հետևյալ օրինակը. ենթադրենք տարվա սկզբին
Աննան ուներ մեքենա, որի արժեքն էր 20000 եվրո և այդ մեքենային
վերաբերվող չմարված վարկ 14000 եվրո: Միևնույն ժամանակ բան
կային հաշվում նա ունի 6000 եվրո: Տարվա ընթացքում նա ստանում
է հարկերը վճարելուց հետո 60000 եվրո և ծախսում է 62000 եվրո:
Ծախսերը կրճատելու միտումով, նա վաճառում է իր մեքենան և գնում
ավել ի փոքր, «էկոնոմ» դասի մեքենա` վճարելով կանխիկ (առանց
վարկի) 9000 եվրո: Մեքենան վաճառելուց հետո նա մարում է վարկը:
Տարվա վերջում նրա բանկային հաշվ ին մնում է 1000 եվրո:
Դիտարկենք Աննայի դրամական միջոցների հոսքերի շարժ ը.
Աղ յուսակ 5. Դրամական միջոցների հոսքի շարժ
Կանխիկ եկամ ուտ
Կ անխիկ ծախս եր
Զ ուտ կանխիկ եկամ ուտ
Կ անխիկ մեք ենայի վաճառք ից
Կանխիկ մեք են այի գնման համ ար
Զ ուտ կանխիկ մեք ենայի գնում/վաճառք
Կանխիկ վարկի մարմ ան համ ար
Զ ուտ ներհ ոսք/արտ ահ ոսք
Սկզբն ական հաշվեկշ իռ
Զ ուտ դրամ ական հոսք
Վ երջն ակ ան հաշվեկշ իռ
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60000
(62000)
(2000)
20000
(9000)
11000
(14000)
(5000)
6000
(5000)
1000

Դրամական միջոցների հոսքի շարժի կանոնները:
Սույն կանոնները օգտագ ործվում են ֆինանսական հաշ
վետվությունները կազմել իս: Դրանց հիմքում ընկած է հետևյալ
սկզբունքը. հաշվեկշռ ի հաշիվների փոփոխությունները ազդ ում են
կանխիկի արտահոսքի` որպես օգտագ ործ ում և ներհոսքի` որպես
աղբյուրի վրա հետևյալ ձևով.
Ակտիվ ի ավելացում = Օգտագործում
Ակտիվ ի նվազեցում = Աղբյուր
Պարտավորության ավելացում = Աղբյուր
Պարտավորության նվազեցում = Օգտագործում

Բիզնեսի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետ
վությունը արտացոլում է դրամական հոսքերը երեք տիպի գործ ու
նեությունից. գործ առնական, ներդրումային և ֆինանսական:
Գործ առնականը
վերաբերում
է
բիզնեսի
ամենօրյա
գործ ունեությանը:
Ներդրումային գործ ունեությունը ի հայտ է գալ իս ներդրումա
յին կամ հիմնական միջոցների այն գործ արքների դեպքում, որոնք
անմիջական կապ ունեն բիզնեսի հետ:
Ֆինանսական գործ ունեությունը ի հայտ է գալ իս, երբ ընկե
րությունը ստանում կամ վերադ արձնում է վարկ, վաճառ ում բաժնե
տոմսեր կամ վճարում դիվ իդ ենտներ: Այդ գործ ունեությունը կապ
ունի փող ի ստեղծման և պարտավորությունների մարման հետ:
Բիզնես իրականացնել իս դրամական միջոցներն օգտագ ործ
վում են ապրանքանյութ ական պաշարներ և աշխատուժ ձեռք
բերելու համար: Այնուհետև վաճառ ելով ստացված արտադրանքը
ստանցվում են համապատասխան դրամական միջոցներ: Դրամա
կան միջոցների մի մասը դուրս են գալ իս շրջապտույտից ակտիվ
ների համալրման, հարկերի և դիվ իդ ենտների վճարման համար:
Այժմ փորձենք կազմել դրամական հոսքերի մասին փորձնա
կան հաշվետվություն, որն հետագ այում կօգտագ ործ ենք ֆինան
սական վերլուծ ություն իրականացնել իս:
«Ալֆա» կազմակերպության դրամական հոսքերի հաշվետ
վությունը կազմելու համար օգտագ ործ ենք ընկերության հաշվեկշիռը
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և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը: Հաշվեկ
շիռը ներկայացված է ըստ հաշվեկշռային տողերի իրացվելիության
նվազման: Ի լրումն հաշվետվությունների տեղեկատվության ենթադ
րենք, որ տարվա ընթացքում կազմակերպությունը վաճառել է բաժ
նետոմսեր 800 եվրո արժեքով և տարվա վերջում վճարել է 500 եվրո
շահութաբաժին:
Աղ յուսակ 6. «Ալֆա» կազմակերպության ֆինանսական
հաշվետվությունները
Ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվություն
01.01.X2 – 31.12.X2
Հ աս ույթ
10000

Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Առ 31.12.X2
Ակտիվներ

Դր ամ ական միջ ոցներ
Դ եբիտ որ ական պարտք
Ապր անք անյութ ական
պաշ արներ
Ընթ աց իկ ակտ իվներ

31.12.X1

31.12.X2

Ինքնարժ եք

6000

1000
3000

1400
2900

Հ ամ ախ առն շահ ույթ

4000

2000

3200

Ծախս եր

1600

6000

7500

Մաշված ություն
Մ ինչ տոկ ոսները և
հարկերը շահ ույթ
Տոկ ոսներ
Հ արկեր
Զ ուտ շահ ույթ

500

Հ իմ նական միջ ոցներ
Սկզբն ակ ան արժ եք
Կ ուտ. մաշված ություն
Զ ուտ/մնաց որդ ային

4000
(1000)
3000

6000
(1500)
4500

Ընդ ամ ենը ակտ իվներ

9000

12000

Պ արտ ավոր ություններ
Կրեդ իտ որ ական պարտք

1500

2100

500

400

2000

2500

5000

6200

Սեփ ական կապ իտ ալ

2000

3300

Ընդամենը պարտավո
րություններ և սեփական
կապիտալ

9000

12000

Այլ ընթ աց իկ
պարտ ավոր ություներ
Ընթ աց իկ
պարտ ավոր ություններ
Երկար աժ ամկետ
պարտք
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1900
400
500
1000

Գործ առնական գործ ունեության հիմ նական նպատակը զուտ
շահույթ ի ստեղծ ումն է: Բայցև այնպես զուտ շահույթ ը ներառ ում է
այնպիսի բաղադրիչ, որը չի արտացոլում կանխիկ դրամական հոս
քերը տվ յալ ժամանակահատված ում: Ուստի, բացառ ելով այդ հոդ
ված ը, կստանանք գործ առնական շահույթ ը:
Ալֆա ընկերության դեպքում կստանանք.
Հաշ իվ			

Աղբյուր/(Օգտ ագ ործ ում)

Զուտ շահ ույթ		

1000

Մաշված ություն		

500

Գործ առն. շահ ույթ		

1500

Հաջորդ քայլ ին պարզ է դառնում, որ գործ առնական գործ ու
նեության դրամական հոսքերը արտացոլված են հաշվեկշռ ում:
Ուսում նասիրելով հաշվեկշիռ ը տեսնում նք, որ դեբիտորական
պարտքերը նվազել են 3000 եվրոից 2900 եվրո` ստեղծ ելով 100
եվրո կանխիկի աղբյուր` համաձայն դրամական հոսքերի շարժ ի
կանոնի: Նմանապես մեծ ացնելով ապրանքանյութ ական պաշար
նե
րը 2000-ից 3200 եվ
րո, ստա
նում ենք 1200 եվ
րո դրա
մա
կան
միջոցի օգտագ ործ ում` համաձայն կանոնի:
Նմանապես դիտարկելով հաշվեկշռ ի պարտավորության մասը`
կստանանք.
Հաշ իվ				

Աղբյուր/(Օգտ ագ ործ ում)

Դեբիտ որներ			

100

Ապր.նյութ. պաշ.			(1200)
Կրեդ իտ որներ			

600

Այլ ընթ. պարտ.			(100)
Ընթ աց իկ հաշ իվ. զուտ փոփ ոխ.

(600)

Ընթ ացիկ հաշիվների և գործ առնական շահույթ ի գումարը
իրենից ներկայացնում է գործ առնական գործ ունեությունից ստաց
ված դրամական միջոցները:
Հա
շ իվ				Աղբ
յուր/(Օգ
տ ագ ործ ում)
Զուտ ե
կա
մ ուտ				1000
Մաշված ություն			500
Ընթ աց իկ հաշ իվ. զուտ փոփ ոխ.		

(600)

Դրամ. միջոցներ գործառն. գործունեութ-ից

900
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Ներդրումային գործ ունեությունից ստացված դրամական
միջոցները մեր օրինակում շատ պարզ են: Դա հիմնական միջոց
ների 2000 դրամական միավորի ավելացումն է, որն իր հերթ ին
դրամական միջոցի օգտագ ործ ում է: Պետք է ուշադրություն դարձ
նել այն փաստին, որ անհրաժ եշտ է օգտագ ործ ել հիմնական միջոց
ների արժ եքը առ անց ամորտիզացիոն մասհանում ների: Մաշվա
ծության գումարը արդ են իսկ օգտագ ործվել է գործ առնական գոր
ծունեության դրամական հոսքերը դիտարկել իս:
Հաշիվ			

Աղբյուր/(Օգտագործում)

Հիմնական միջոցներ		

(2000)

Մեր օրինակում ունենք երեք տիպի ֆինանսական գործու
նեություն: Առաջինը երկարաժամկետ պարտքի ավելացումն է, որը
հանդիսանում է դրամական միջոցի աղբյուր: Երկրորդը բաժնետոմ
սերի վաճառքն է, իսկ երրորդը` դիվ իդենտների վճարումը: Բաժ
նետոմսերի վաճառքը նպաստում է կապիտալ ի ավելացմանը, որը
համաձայն դրամական միջոցների հոսքերի շարժի կանոնի հան
դիսանում է դրամական միջոցների աղբյուր, ուստի նաև «պարտա
վորության» ավելացում, իսկ դիվ իդենտների վճարումը դրամական
միջոցների օգտագործում է, որը նվազեցնում է «պարտավորությունը»:
Հաշիվ			

Աղբյուր/(Օգտագործում)

Երկար. Պարտք 		

1200

Բաժն. վա
ճառք			800
Դիվիդենտներ			

(500)

Կանխիկ ֆինանս. գործ.-ից

1500

Կապիտալ ի փոփոխության առ անձնակի դիտարկման անհրա
ժեշտություն չկա, քանի որ դրա բաղադրիչները մենք արդ են իսկ
ներառ ել ենք գործ առնական և ֆինանսավորման գործ ունեության
դրամական հոսքերի վերլուծ ության մեջ: Բայցև այպես ցույց տանք
այն` համոզվելու համար, որ դիտարկումները ճիշտ են.
Հաշիվ			

Աղբյուր/(Օգտագործում)

Զուտ շահույթ

1000

		

Բաժն. վա
ճառք			800
Դիվիդենտ			

(500)

Կապիտալի փոփոխութ.		

1300$
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Կապիտալ ի փոփոխության արժ եքը համապատասխանում է
«Ալֆա» կազմակերպության հաշվեկշռ ում նշված արժ եքին:
Միևնույն ժամանակ նշենք նաև, որ մենք չդիտարկեցինք նաև
հաշվեկշռ ի դրամական միջոցներ հոդված ը, քանի որ ներկայաց
ված երեք գործ ունեության արժ եքների գումարը պետք է հավասար
լինի նշված դրամական միջոցներին:
Սկզբնական դրամ. միջոց		

1000

Դրամական զուտ հոսք		

400

Վերջնական դրամ. միջոց		

1400

«Ալֆա» կազմակերպության դրամական հոսքերի մասին հաշ
վետվությունը ունի հետևյալ տեսքը.
Աղ յուսակ 7. «Ալֆա» կազմակերպության դրամական հոսքերի
մասին հաշվետվությունը
Դր ամ ական միջ ոցների հոսք երի մաս ին հաշվետվություն
Ժ աման ակ աշրջ ան ը` 01.01.X2 – 31.12.X2
Դր ամ ական միջ ոցներ գործ առնական գործ ունեությունից
Զ ուտ շահ ույթ
Մաշված ություն
Ընթ աց իկ հաշ իվների զուտ փոփ ոխ ություն
Դր ամ. միջ ոցներ գործ առնական գործ ունեությունից
Դր ամ ական միջ ոցներ ներդր ում ային գործ ունեությունից
Հ իմնական միջ ոցների ձեռք բեր ում
Դր ամակ ան միջ ոցներ ֆին անս ավորմ ան գործ ունեությունից
Երկար աժ ամկետ պարտք ի աճ
Բաժնետ ոմս երի վաճառք
Վ ճարված դիվ իդ ենտներ
Դր ամակ ան միջ ոցներ ֆին անս ավորմ ան գործ ունեությունից
Զ ուտ դրամ ական միջ ոցների շարժ
Դր ամակ ան միջ ոց. սկզբնակ ան հաշվեկշ իռ
Զ ուտ դրամ ական միջ ոցների շարժ
Դր ամակ ան միջ ոց. վերջն ակ ան հաշվեկշ իռ
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1000
500
(600)
900
(2000)
1200
800
(500)
1500
400
1000
400
1400

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Որո՞նք են կազմակերպության ֆինանսական հաշվետ
վությունները:
2. Ինչպե՞ս են կազմվում կազմակերպության ֆինանսական
հաշվետվությունները:
3. Ի՞նչ կառ ուցվածք ու բովանդ ակություն ունի կազմակեր
պության համապարփակ ֆինանսական արդյունքների
մասին հաշվետվությունը:
4. Ֆինանսական հաշվառման ո՞ր հոդվածներն են ստեղծ ում
տարբերություն կազմակերպության զուտ շահույթ ի և դրա
մական միջոցների միջև:
5. Ի՞նչ կառ ուցվածք ու բովանդ ակություն ունի կազմակեր
պության ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը:
6. Ո՞րն է կազմակերպության հաշվեկշռ ի կազմման հիմնա
կան կանոնը:
7. Ի՞նչ կառ ուցվածք ու բովանդ ակություն ունի կազմակեր
պության դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետ
վությունը:
8. Որո՞նք են դրամական միջոցների հոսքերի կազմման հիմ
նական կանոնները:
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1.5 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Ուսում նասիրելով «Ալֆա» ընկերության դրամական հոս
քերի հաշվետվությունը հանգ ում ենք հետևյալ եզ րակացության.
ընկերությունը բավականին շահութ աբեր է` ստանալով շահույթ
վաճառքի 10%-ի չափով, բայցև այնպես, ստիպված է վերցնել վարկ:
Պարզ է նաև, որ դա մասամբ կապված է հիմնական միջոցների
ավելացման հետ: Հարց է առ աջանում, թե արդյոք այդ ծախսերը
անհրաժ եշտ էին, թե ոչ: Մտահոգ ություն է առ աջացնում նաև
ապրանքանյութ ական պաշարների աճը: Արդյոք դա նշանակում է,
որ որոշ ապրանքներ կամ պաշարներ գտնվում են վատ վիճակում:
Եթ ե այդպես է, ապա դա հետագ այում կբերի մեծ կորուստների:
Հիշենք, որ բանկը նշված տարում ընկերությանը տվել է լրա
ցուցիչ վարկ 1200 եվրո: Միևնույն ժամանակ ընկերության երկա
րաժ ամկետ պարտքի և սեփական կապիտալ ի հանրագ ումարի
մոտ 70% բաժ ին է ընկնում պարտքին: Նշված տոկոսային հարա
բերության դեպքում հավանականությունն մեծ է, որ բանկն այլևս
չի շարունակի ընկերության լրացուցիչ ֆինանսավորումը: Չնա
յած այն փաստին, որ Ալֆա ընկերության վաճառքի եկամտա
բերությունը դրական է և կազմում է 10%, միշտ պետք է հիշել, որ
ընկերությունը կարող է մնալ առ անց դրամական միջոցի` նույնիսկ
լինելով շահութ աբեր:
Կազմակերպության գործ ունեության վերաբերյալ կար
ծիք կազմելու համար ուսում նասիրելով ֆինանսական հաշվետ
վությունները` անհրաժ եշտ է օգտագ ործ ել տեղեկատվության վեր
լուծ ության մի շարք ստանդ արտ մեթ ոդներ: Այդ մեթ ոդներից մեկը
կոչվում է ֆինանսական գործ ակիցների վերլուծ ության մեթ ոդ:
Գործ ակիցների վերլուծ ության մեթ ոդ ը հիմնված է ֆինանսական
հաշվետվություններից ստացված որոշակի տվ յալների հարաբե
րակցության վրա, որոնք բնութ ագրում են բիզնեսի վիճակը: Գոր
ծակիցները ստանում են որոշակի արժ եքներ, բայց դրանց կարևո
րությունը արտահայտվում է համեմատության մեջ: Համեմա
տության համար հիմք են ընդ ունվում ընկերության պատմական,
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մրցակիցների կամ հաստատված բյուջեի տվ յալները: Պատմական
տվ յալների համեմատության ժամանակ օգտագ ործվում են ընկե
րության հաշվապահական նախորդ ժամանակաշրջանի միևնույն
ցուցանիշները: Մրցակցային համեմատության ժամանակ փաս
տացի ֆինանսական ցուցանիշները համեմատվում են այդ ոլորտի
մրցակից ընկերության նմանատիպ ցուցանիշների հետ: Բյուջե
տային համեմատության ժամանակ համեմատում են տվ յալ պահի
ֆինանսական ցուցանիշները պլանավորված բյուջետային ցուցա
նիշների հետ:
Ֆինանսական վերլուծ ության մոտեցում ներից մեկը միևնույն
կազմի և չափի հաշվետվությունների կազմումն է: Այն շատ հաճա
խակի օգտագ ործվող ֆինանսական վերլուծ ության տեսակ է:
Ենթ ադրենք անհրաժ եշտ է համեմատել միևնույն բիզնես իրակա
նացնող երկու տարբեր կազմակերպությունների ֆինանսական
ցուցանիշները:
Աղ յուսակ 8. Կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների
համեմատական վերլուծություն

Հ աս ույթ
Ինքնարժ եք
Հ ամ ախ առն շահ ույթ
Ծախս եր
Մ ինչ տոկ ոսները և
հարկերը շահ ույթ
Տոկ ոսներ
Հ արկեր
Զ ուտ շահ ույթ

Գամա
ՀՀ դրամ
%
2187460
100.0
1203103
55.0
984357
45.0

Բետա
ՀՀ դրամ
%
150845
100.0
72406
48.0
78439
52.0

505303

23.1

39974

26.5

479054

21.9

38465

25.5

131248
118254
229552

6.0
5.4
10.5

15386
3462
19617

10.2
2.3
13.0

Միևնույն չափի հաշվետվությունների կազմումը և դրանց
համեմատությունը իրագ ործ ել ի է միայն տոկոսային մեծ ություն
ների համեմատության միջոցով: Համեմատելով երկու ընկե
րությունների ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության
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հոդվածների տոկոսային ցուցանիշները` ակնհայտ են դառնում
էական տարբերությունները: Գամա ընկերության արտադրանքի
ինքնարժ եքը կազմում է գնի 55%, իսկ Բետայինը 48%-ը: Դա անսո
վոր է, քանի որ տեղ յակ ենք, որ խոշոր ընկերությունները մասշ
տաբի էֆեկտի արդյունքում հնարավորություն ունեն նվազեցնել
ծախսերը: Բացատրությունները կարող են լինել տարբեր. օրինակ՝
հնարավոր է, որ Գաման արտադրում է արտադրություն կազմա
կերպելու համար նախատեսված արտադրանք: Այսպիսի հաշվետ
վությունների կազման հիմ նական նպատակը հարցերի բացահայ
տումն է: Այն չի տալիս այդ հարցերի պատասխանները, բայց ցույց
է տալ իս խնդրի լուծման հնարավոր ուղղությունները:
Ֆինանսական գործ ակիցները հնարավորություն են տալ իս
վերլուծ ելու և գնահատելու ընկերության գործ ունեությունը: Ընկե
րության հաշվապահական հաշվեկշիռ ը դիտարկել իս հանդ իպում
ենք սկզբնական և վերջնական ժամանակաշրջանների տվ յալնե
րին: Ֆինանսական գործ ակիցների հաշվարկման և վերլուծ ության
ժամանակ օգտագ ործվում է միջինացված ցուցանիշ կամ էլ, եթ ե
դիտարկվում է ընկերության ֆինանսական վիճակը ժամանակաշր
ջանի վերջում, ապա օգտագ ործվում են հաշվեկշռ ի վերջնական
տվ յալները: Սկզբնական տվ յալները երբև է չեն օգտագ ործվում:
Եթ ե վերլուծ ության գործ ակիցը պարունակում է տվ յալներ տարբեր
ֆինանսական հաշվետվություններից, ապա կիրառվում են միջի
նացված ցուցանիշներ:
Ֆինանսական գործ ակիցները բաժ անվում են հետևյալ
խմբերի.
• կարճաժ ամկետ իրացվել իության գործ ակիցներ,
• ակտիվների կառ ավարման գործ ակիցներ կամ շրջանառ ե
լիության ցուցանիշներ,
• պարտքի կառ ավարման կամ ֆինանսական լծակի գործ ա
կիցներ,
• շահութ աբերության գործ ակիցներ,
• շուկայական արժ եքի գործ ակիցներ:
Իրացվել իության գործ ակիցը ցույց է տալ իս պարտատե
րերին կարճաժ ամկետ հատված ում պարտքի վերադ արձման
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կազմակերպության կարողությունը: Ակտիվների կառ ավարման
գործ ակիցը ցույց է տալ իս, թե ինչպես է կազմակերպությունը
օգտագ ործ ում ռեսուրսները շահույթ ի ստեղծման, միևնույն ժամա
նակ ծախսերի կրճատման ուղղությամբ: Պարտքի կառ ավարման
գործ ակիցը ցույց է տալ իս, թե ինչպիսի արդյունավետությամբ
է կազմակերպությունը օգտագ ործ ում պարտքային միջոցները:
Շահութ աբերության գործ ակիցը ցույց է տալ իս կազմակերպության
փող ի ստեղծման կարողությունը: Շուկայական արժ եքի գործ ա
կիցը արտահայտում է ներդրողների կարծ իքը կազմակերպության
ֆինանսական ապագ այի վերաբերյալ:
Ստորև ուսում նասիրենք յուրաքանչ յուր խմբին պատկանող
գործ ակիցները, ներկայացնենք դրանց հաշվարկան բանաձև երը,
ինչպես նաև տանք գնահատական յուրաքանչ յուր գործ ակցին:
Ընթ երցող ին հիշեցնենք նաև, որ որոշ գործ ակիցներ բացի հայե
րեն հապավում ներից կներկայացնենք նաև անգլերեն հապավում
ներով, քանզ ի մանսագ իտական գրականության, ինտերնետային
էջերում, մեծ հեղ ինակություն վայելող միջազգ ային վերլուծ ական
ֆինանսական կազմակերպությունները այդ գործ ակիցները օգտա
գործ ում և կիրառ ում են հիմ նականում ստանդ արտ հապավում նե
րով՝ հիմ նականում լատինատառ:
Իրացվելիության գործակիցներ
Շրջանառ ու կապիտալ ի կառ ավարման քաղաքականության
արդյունավետությունը
իրացվել ի
միջոցների
պահպանման
տեսանկյունից հնարավոր է որոշել միայն ընթ ացիկ ակտիվների
և պարտավորությունների մանրակրկիտ վերլուծ ության միջոցով:
Այդ ուհանդ երձ, ցանկացած պահի դրությամբ ընդհանրական գնա
հատական կարել ի է ստանալ կարճաժ ամկետ իրացվել իության
գործ ակիցների միջոցով: Իրացվել իության գործ ակիցը առ աջ
նահերթ հետաքրքրում է մատակարարներին և վարկատուներին:
Նրանք ցանկանում են վստահ լինել, որ ընկերությունը կարող
է ճիշտ ժամանակին կատարել իրենց նկատմամբ ստանձնած
պարտավորությունները:
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Իր ացվել իության հիմ նական ցու ց անիշ ը ընթ ա ց իկ գործ ա
կիցն է:
ընթ աց իկ ակտ իվներ
Ընթ աց իկ գործ ակից = __________________________________
ընթ աց իկ պարտ ավոր ություններ

Կարճաժամկետ հատվածում պարտավորությունները կատարե
լու համար անհրաժեշտ է, որ գործակիցը մեծ լինի 1-ից: Ընդհանուր
առմամբ ընկերության ղեկավարությունը ձգտում է այդ գործակիցը
բարձրացնել 1,5 կամ 2,0-ի: Պետք է հիշել նաև, որ հնարավոր են այն
պիսի դեպքեր, որոնց ժամանակ ապրանքանյութական պաշարները
գերագնահատված են և այդ պատճառով այդ ցուցանիշը բավակա
նին բարձր է: Բայց իրականում այդ դեպքում նշված ակտիվների
կանխիկի վերածվելու հավանականությունը շատ փոքր է:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
Ընթ աց իկ գործ ակից = 7500 / 2500 = 3.0

Ապրանքանյութ ական պաշարների գերագնահատումից խու
սափելու համար օգտագ ործվում է արագ (ակնթ արթ ային) գործ ա
կիցը, որը որոշվում է հետևյալ բանաձև ով.
			

ընթացիկ ակտիվներ – ընթացիկ պաշարներ
Ար ագ իր ացվել իության գործ ակից = ___________________________________________
ընթ աց իկ պարտ ավոր ություններ

Ալֆա ընկերության դեպքում`
Ար ագ իր ացվելության գործ ակից = (7500 - 3200)/2500 = 1.7

Ակտիվների կառավարման գործակիցները
Ակտիվների կառ ավարման գործ ակիցներից է դեբիտորա
կան պարտքի ստացման ժամանակահատված ը (ԴՊՍԺ): Այն
ցույց է տալ իս դեբիտորական պարտքի հավաքագրման միջին
ժամանակաշրջանը:
դեբիտ որ ական պարտք
ԴՊՍԺ գործ ակից = __________________________________
իր ացմ ան միջ ին օր ական ծավալ
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Իրացման միջին օրական ծավալ ը որոշվում է իրացումը հարա
բերելով տարվա օրերի թվին: Համարիչը և հայտարարը բազմա
պատկելով 360-ով, ստանում ենք.
դեբիտ որ ական պարտք
ԴՊՍԺ գործակից = _____________________________ x360
Իրացումից հասույթ

Պարզ է, որ որքան երկար է դեբիտորական պարտքի հավա
քագրման ժամանակահատված ը, այնքան մեծ է գործ ակիցը, հետ
ևաբար վատ է իրականացվում ակտիվների կառ ավարումը: Սովո
րաբար նորմալ է համարվում 35-45 օրը: Պետք է հիշել նաև, որ
հնարավոր են նաև այնպիսի դեպքեր, որոնց ժամանակ դեբիտո
րական պարտքը դուրս չի գրվել, որի պատճառ ով այդ ցուցանիշը
բավականին բարձր է: Այդ դեպքում պարտքը կանխիկի վերածվե
լու հավանականությունը շատ փոքր է:
Ալֆա ընկերության դեպքում` ԴՊՍԺ գործ ակից = 2950/ 10000
x 360 = 106.2 օր
Ստացված ցուցանիշը ցույց է տալ իս, որ ընկերությունը ունի
դեբիտորական պարտքը հավաքագրելու բավականին լուրջ
խնդիրներ:
Պաշարների կառ ավարման նպատակը դրանց բավարար
մակարդ ակի ապահովումն է այնպես, որ ապահովվ ի պահանջի
բավարարման համար ընդ ունել ի մակարդ ակի առկայությունը`
միևնույն ժամանակ նվազագ ույնի հասցնելով պաշարների պահ
պանության, վարչական, ինչպես նաև պաշարների դեֆիցիտի հետ
կապված ծախսերը:
Պատվերի արդյունավետ քանակը (ՊԱՔ) յուրաքանչ յուր
անգ ամ պատվ իրվող այնպիսի քանակն է, որը հնարավորություն
է տալ իս նվազագ ույնի հասցնելու տարեկան ծախսերը` պատվերի
կատարման և պահպանության:
ՊԱՔ = √(2CD) / H

որտեղ`
C – յուր աք անչ յուր խմբաք անակի հաստ ատ ուն ծախս երն են,
D – տարեկան իր ացմ ան ակնկալվող ծավալ ը,
H – միավորի պահպ անմ ան տարեկան ծախս երը:
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Ապրանքանյութ ական պաշարների շրջանառ ել իության (ԱՊՇ)
գործ ակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձև ով.
ինքնարժ եք
ԱՊՇ գործակից = ________________________________
պաշարների միջին մնացորդ

Ապրանքանյութական պաշարների պահպանումը ծախսատար
է: Բացի ծախսատարությունից ապրանքանյութական պաշարները
պարունակում են վնասվելու կամ ժամանակի ընթացքում անպի
տան դառնալու ռիսկ: Մեծ ԱՊՇ գործակիցը ցանկալ ի է, քանի որ այն
ցույց է տալիս, որ բիզնեսն ընթանում է առանց լրացուցիչ պաշար
ների կուտակման: Բայցևայնպես, շատ փոքր ապրանքանյութական
պաշարներով բիզնեսն ևս կարող է ստեղծել խնդիրներ: Այդ դեպ
քում օգտագործվում է նաև այլ ընտրանքային ցուցանիշ, որի դեպ
քում ինքնարժեքի փոխարեն դիտարկվում է իրացման ծավալ ը:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
ԱՊՇ գործ ակից (ինքնարժ եք) = 6000/2600 = 2.3 (անգ ամ)
ԱՊՇ գործ ակից (վաճառք) = 10000/2600 = 3.8 (անգ ամ)

Այստեղ պաշարների հետ կապված հաշվարկում են նաև ԱՊՇ
իրացման ժամանակահատվածն օրերով արտահայտված: Եթ ե
360 հարաբերենք ԱՊՇ գործ ակցին կստանանք ԱՊՇ իրացման
ժամանակահատված ը:
Հիմ նական միջոցների և ընդ ամենը ակտիվների շրջանա
ռել իության ստորև գործ ակիցները ցույց են տալ իս հարաբերակ
ցությունը ակտիվների և վաճառքի միջև:
հաս ույթ
Հիմն. միջոց. շրջ. գործակից = ________________________
հիմնական միջոցներ
հասույթ
1
Ընդ. ակտիվ. շրջ. գործակից = ________________________
ընդամենը ակտիվներ

Ընդհանուր առմամբ կարել ի է ենթ ադրել, որ այն ընկե
րությունը, որի վաճառքի ծավալ ը ավել ի մեծ է` տվ յալ քանակի
1 Հայտնի է որպես Asset Turnover:
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ակտիվների դեպքում, ավել ի լավ է իրականացնում բիզնեսը, քան
այն ընկերությունն, որի վաճառքի ծավալ ը տվ յալ քանակի ակտիվ
ների դեպքում ավել ի փոքր է:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
ՀՄՇ գործ ակից = 10000/3750 = 2.7 (անգ ամ)
ԸԱՇ գործ ակից (վաճառք) = 10000/10500 = 0.95 (անգ ամ)

Կանխիկի շրջապտույտը այն ժամանակահատվածն է, որն
ընկած է հումքի համար ձեռնարկության վճարման պահի և պատ
րաստի ապրանքի համար իր հաճախորդների վճարման պահի
միջև:
Արդյունաբերական ձեռնարկության կանխիկի շրջապտույտը
կարել ի է հաշվարկել հետևյալ կերպ.
Կանխիկի գործառնական ցիկլը = հումքն ունենալու ժամանա
կահատված + անավարտ արտադրանքն ունենալու ժամանակա
հատված + պատրաստի արտադրանքն ունենալու ժամանակա
հատված + դեբիտորական պարտքի ստացման ժամանակահատ
ված – կրեդիտորական պարտքի վճարման ժամանակահատված:
Մեծածախ կամ մանրածախ ձեռնարկություններում կանխիկի
շրջապտույտը կարելի է հաշվարկել հետևյալ կերպ.
Կանխիկի գործառնական ցիկլը = պաշարների պահման ժամա
նակահատված + դեբիտարական պարտքի ստացման ժամանակա
հատված + կրեդիտորական պարտքի վճարման ժամանակահատված:
Պարտքի կառավարման կամ ֆինանսական լծակի գործա
կիցները dg
Պարտքի կառ ավարումը ցույց է տալ իս, թե ինչ արդյունա
վետությամբ է կազմակերպությունը օգտագ ործ ում այլ հաստա
տությունների կամ ֆինանսական կառ ույցների դրամական միջոց
ները սեփական նպատակների համար: Այս խումբ գործ ակիցների
միջոցով պարզ է դառնում նաև՝ ինչպիսի կապիտալ ի կառ ուցվածք
ունի կազմակերպությունը, որքանով է այս դիմել ֆիանասական
լծակի օգնությանը:
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Վարկային միջոցներ օգտագ ործ ել իս` կազմակերպությունը
պարտավոր է ժամանակին կատարել տոկոսների վճարումը: Եթ ե
կազմակերպության գործ ունեության արդյունքում չի կուտակ
վում անհրաժ եշտ չափի դրամական միջոցներ, ապա կարող են
ստեղծվել լրացուցիչ խնդիրներ պարտքային պարտավորություն
ներն իրականացնելու համար: Պարտքի գործ ակիցը ցույց է տալ իս
երկարաժ ամկետ պարտքի և ընթ ացիկ պարտավորությունների
հարաբերությունը ընկերության ակտիվներին: Ըստ էության այս
գործ ակցի օգնությամբ պարզում ենք, թե ընկերության ակտիվ
ների որ մասն է գնված պարտքով: Նշենք, որ այս խումբ գործ ա
կիցների համար պարտքի եզրույթ ը ներկայացնում է ընկերության
ընդհանուր պարտքը, սակայն նույն տրամաբանությամբ հաշվար
կում են երկարաժ ամկետ պարտքի գործ ակիցը, երկարաժ ամկետ
պարտք-կապիտալ գործ ակիցը:
երկարաժամկետ պարտք + ընթացիկ պարտավորություններ
Պարտքի գործակից = _________________________________________________________
ընդամենը ակտիվներ

Պարտքի մեծ գործակիցը ներդրողների կողմից դիտվում է
որպես բարձր ռիսկ:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
Պարտքի գործակից = (6200+2500)/12000 = 0.725=72.5%

Այս գործակիցը ցույց է տալիս, որ ակտիվի մեկ միավորի 0.725
լուման ֆինանսավորվում է պարտքի հաշվին, իսկ 0.275 լուման
սեփական կապիտալի հաշվին:
Հաջորդ գործակիցը պարտքի և կապիտալի հարաբերակցու
թյան գործակիցն է (ֆինանսական լծակ).
երկարաժամկետ պարտք
Պարտք-կապիտալ գործակից = ________________________________
կապիտալ

Իմանալով պարտքի գործ ակիցը կարել ի է հեշտությամբ հաշվել
պարտք-սեփական կապիտալ գործ ակիցը: Այսպիսով, եթ ե ունենք
0.725 պարտք և 0.275 սեփական կապիտալ յուրաքանչյուր մեկ
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միավոր ակտիվ ի դիմաց, ապա հիշելով որ ակտիվ=պարտք+սե
փական կապիտալ, կունենանք որ.
Պարտք-կապ իտ ալ գործ ակից =0.725/0.275=2.636

Կարև որ գործ ակից է նաև սեփական կապիտալ ի գործ ակիցը,
որը բանաձև ը հետև ալն է՝
Սեփ ական կապ իտ ալ ի գործ ակից = ակտ իվներ/սեփ ական կապ իտ ալ

Այստեղ նույնպես հաշվարկը կարող են դուրս բերել նախորդ
գործ ակցի մոջոցով:Այսպես, եթ ե ունենք պարտք-սեփական կապի
տալ ի հարաբերություն հավասար 2.636, ապա սեփական կապի
տալ ի գործ ակիցը կլինի հավասար.
Սեփական կապիտալ ի գործ ակից = Ակտիվներ/սեփական կա
պիտալ = (պարտք + սեփական կապիտալ)/սեփական կապիտալ =
պարտք/սեփական կապիտալ + սեփական կապիտալ/սեփական
կապիտալ = Պարտք-կապիտալ գործ ակից + 1 = 1 + 2.636 = 3.636
Տոկոսների վճարման գործ ակիցը (ՏՎԳ) ցույց է տալ իս, թե մինչ
տոկոսների և հարկերի վճարումը ստացված շահույթ ից (ՇՄՏՀ)`
կամ անգ
լե
րեն` EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), քա
նի
անգ ամ կարող են վճարվել պարտքի դիմաց տոկոսները.
EBIT
ՏՎԳ = ______________________
տոկոսագումար

Ալֆա ընկերության համար`		
ՏՎԳ = 1900/400 = 4.8

Տոկ ոսն ավճ ար ի գործ ակց ի հիմ ն ակ ան թեր ությունն այն է,
որ տոկ ոսն եր ի վճար ում ը պահ անջ ում է կանխ իկ գում ար, բայց
մինչ տոկ ոսն եր ի և հարկ եր ի վճար ու մ ը եկ ամ ու տ ը կար ող է կան
խիկ ի աղբյ ուր չհանդ իս ան ալ: Խնդ իր ը կար ել ի է համ ար ել լուծ
ված, եթ ե ֆին անս ակ ան արդյ ունքն եր ի մաս ին հաշվ ետվ ությու
նում չդիտ արկ ենք մաշվ ած ություն ը: Նման պար ագ այ ում օգտ ա
գործ վ ում է կանխ իկ ի մասշտ աբ ի գործ ակ ից ը, որն ու ն ի հետև յ ալ
տեսք ը.
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ՇՄՏՀ + մաշված ություն
Կանխիկի մասշտաբի գործակից = ______________________________
տոկոսներ

Ալֆա ընկերության դեպքում`
ԿՄԳ = (1900 + 500)/400 = 6.0

Ֆինանսական վերլուծության համար կարևոր ցուցանիշ
է հանդիսանում նաև կրեդիտորական պարտքերի վճարման
ժամանակահատվածը.
կրեդիտորական պարտքի մնացորդ
Կրեդիտորական պարտքի
= ______________________________________
վճարման ժամանակահատվածը
միջին օրեկան գնումներ

Շահութաբերության գործակիցները:
Բիզնեսի գնահատման հիմ նական ցուցանիշներից են հանդ ի
սանում շահութ աբերության գործ ակիցները: Առ անց շահույթ ի չեն
լինի դիվ իդ ենտներ, իսկ դրանց բացակայության դեպքում դժվար
թե որիցե մեկը ներդրում կատարի ընկերությունում: Շահութ աբե
րության գործ ակիցը տեղեկացնում է մեզ փող ստեղծ ելու ընկե
րության կարողության մասին:
Բացեք ցանկացած միջազգ ային համբավ ունեցող ընկերության
ինտերնետային կայքը կամ միացրեք որև է հեղ ինակավոր լրատվա
կան ընկերության հեռ ուստաալ իքը, գրեթ ե ամեն մի տողում կամ
նո
րության մեջ կկար
դ աք կամ կլսեք այն
պի
սի տեր
մին
ներ, ինչ
պիսիք են ընկերության ROE-ն կամ ROA-ն: Խոսքը իհարկե շահու
թաբերության գործ ակիցների մասին է, և իհակե, կներկայացնենք
տերմինոլոգ իան չթարգմանելով ու փոխելով:
Շահութ աբերության գործ ակիցները մի քանիսն են.
Վաճառքի (իրացման, հասույթ ի) եկամտաբերության գործ ա
կիցը երբեմն անվանում են նաև զուտ շահույթ ի հատույցի գործ ա
կից (այլ կերպ` շահութ աբերություն): Գրականության մեջ այն հան
դես է գալիս կամ որպես ROS (Return On Sales) կամ էլ՝ PM (Profit
Margin): Այն հավասար է
զուտ շահ ույթ
ROS = ________________
հասույթ
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Ալֆա ընկերության դեպքում`		
ROS = 1000/10000 = 10%

Բիզնեսում օգտագործվող ակտիվներ կառավարվում են
շահույթ ստանալու համար: Ակտիվների եկամտաբերության
գործակիցը` ROA որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝
զուտ շահույթ
ROA = _______________________
ընդամենը ակտիվներ

Ակտիվների
եկամտաբերությունը
չափում
է
շահույթ
ստանալու նպատակով ընկերության ակտիվների օգտագործման
արդյունավետությունը:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
ROA = 1000/10500 = 9.5%

Սեփական կապիտալի եկամտաբերության գործակիցը հան
դիսանում է շահութաբերության հիմնարար գործակիցներից մեկը:
Այն առավել կարևորվում է ներդրողների կողմից:
զուտ շահույթ
ROE = _______________________
սեփական կապիտալ

Կապիտալ ի եկամտաբերությունը ցույց է տալ իս սեփականա
տերերի կողմից ներդրված միջոցներով շահույթ ստանալու ընկե
րության կարողությունը: Եթ ե ընկերությունը ունի էական պարտք,
ապա ԿԵ ավել ի մեծ է ԱԵ-ից բիզնեսի զարգ ացման ժամանա
կաշրջանում և հակառ ակը` բիզնեսի անկման ժամանակ: Իսկ եթ ե
պարտք չկա կամ այն շատ փոքր է, ապա ԿԵ և ԱԵ ցուցանիշները
կարող են իրար շատ մոտ լինել:
Ալֆա ընկերության դեպքում`
ԿԵ = 1000/2650 = 37.7%

Այս խումբ գործակիցների համար նաև հաշվարկում են Ներ
դրված կապիտալի շահութաբերությունը` ՆԿՇ, նույն՝ ROIC-ը: Այն
հաշվարկվում է՝
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ROIC=EBIT(1-Tax Rate)/(Interest-bearing debt+Equity)

ՆԿՇ=EBIT(1-շահութահարկի դրույքաչափ)/(տոկոսով ծանրա
բեռնված պարտք+սեփական կապիտալ)
Ինչպես տեսնում ենք, այս բանաձև ի համարիչը դա շահույթ ի
այն մեծ ությունն է, որն ընկերությունը կստանար ու կհրապարա
կեր, եթ ե այդ ընկերությունը բացառ ապես ֆինանսավորված լիներ
սեփական կապիտալ ի հաշվ ին, իսկ հայտարարում նշված է կապի
տալ ի այն աղբյուրները, ինչի հաշվ ին շահույթ ը ստացվում է: Փաս
տորեն, այս բանաձև ի միջոցով չեզոքացվում է ֆինանսական լծակի
էֆեկտի հաշվ ին ROE և ROA տարբերությունները:
Շուկայական արժեքի գործակիցները:
Քննարկված բոլոր ֆինանսական գործ ակիցները առ ընչվում
էին ընկերության ներքին կառ ավարման արդյունավետությանը,
որը, ըստ էության, կառ ավարել ի և վերահսկել ի գործ առ ույթ է:
Դրանք հիմ նականում գտնվում էին ֆինանսական տնօրենների
հսկողության ներքո: Շուկայական գործ ակիցը ավել ի քիչ է ենթ ակա
կառ ավարիչների վերահսկողությանը: Ընկերության շուկայական
արժ եքը արտացոլված է իր բաժնետոմսի գնի մեջ: Շուկայական
արժ եքի գործ ակիցներից է գին-շահույթ գործ ակիցը, որը հայտնի
է որպես P/E գործ ակից: Այս գործ ակիցը համեմատում է բաժնե
տոմսի շուկայական արժ եքը մեկ բաժնետոմսի դիմաց ստացված
շահույթ ի հետ: Մեկ բաժնետոմսի դիմաց ստացված շահույթ ը
(ՇՄԲ), ինչը նաև հայտնի է որպես EPS, որոշվում է զուտ շահույթ ը
հարաբերելով բաժնետոմսերի քանակին:
բաժնետ ոմս ի շուկայական գին
Գին - շահույթ = ___________________________________
ՇՄԲ

Պարզ է, որ որքան բարձր է գին – շահույթ գործակիցը, այնքան
զարգանում է ընկերության բիզնեսը:
Ալֆա ընկերության դեպքում ենթադրենք վաճառվում
է 300 բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 38$: Այդ դեպքում.		
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ՇՄԲ = 1000/300 = 3.33
Գին-շահույթ = 38/3.33 = 11.4

Այլ կերպ ասած, ստացվում է, որ բաժնետերերը կամ ներ
դրողները պատրաստ են մեկ միավոր շահույթ ստանալու համար
այդ ընկերության բաժնետոմսի դիմաց վճարել 11.4 միավոր (դոլար):
Դյու Պոնի հավասարումները:
Ֆինանսական գործակիցների հիմնական մասը իրականում
իրարից անկախ չեն: Դյու Պոնի հավասարումները ցույց են տալիս
կապը դրանց միջև: Օրինակ. ակտիվների եկամտաբերության
հավասարման համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք
«իրացումից հասույթով».
զուտ շահույթ
հասույթ
ROA = _________________________ x __________
ընդամենը ակտիվներ
հասույթ

Կատարելով մասնակի փոփոխություններ կունենանք.
զուտ շահույթ
հասույթ
ROA = ________________ x ___________________________
հասույթ
ընդամենը ակտիվներ

Կստանանք կապը ակտիվների եկամտաբերության և իրացման
եկամտաբերության միջև.
		

ROA = ROS x Ընդ. ակտիվ. շրջապտույտ

Գտնենք կապը այլ ֆինանսական գործակիցների միջև:
Կա
պիտալի եկամտաբերության բանաձևում կատարենք որոշ
փոփոխություններ, մասնավորապես.
զուտ շահույթ
հասույթ
ակտիվներ
ROE = ______________________ x ________________ x _________________
սեփական կապիտալ
հասույթ
ակտիվներ

Կատարելով տեղափոխություններ կստանանք.
զուտ շահույթ
հասույթ
ակտիվներ
ROE = ___________________ x __________________ x ______________
հասույթ
ակտիվներ
կապիտալ
		

Ստանում ենք կապը կապիտալ ի, վաճառքի և ակտիվների
եկամտաբերությունների միջև: Հավասարման վերջին մասը կոչ
վում է կապիտալ ի բազմապատկիչ: Կստանանք.
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ROE = ROS x ընդ. ակտ իվ. շրջապտ ույտ x կապ իտ ալ ի բազմապ ատկիչ
ROE = ROA x կապ իտ ալ ի բազմապ ատկիչ

Կապիտալ ի բազմապատկիչը ցույց է տալ իս ընկերության լևե
րեջի մակարդ ակը, այսինք ցույց է տալիս, թե բիզնեսի որ մասն
է ֆինանսավորվում պարտքով և որ մասը բաժնետերերի միջոց
ներով: Օրինակ. ենթ ադրենք ընկերության ակտիվների արժ եքն է
100000 դրամ, իսկ կապիտալինը` 25000: Դա կարող է նշանակել,
որ ակտիվների արժ եքի 75000 դրամ ֆինանսավորումը իրակա
նացվում է պարտքի միջոցով: Ուստի բազմապատկիչը հավասար
կլինի 100000/25000 = 4: Այստեղ ից կհետև ի, որ ROE մեծ է ROA–ից
4 անգ ամ: Դա բավականին լավ ցուցանիշ է, եթ ե բիզնեսը վերելք է
ապրում: Բիզնեսի անկման ժամանակ ևս գործ ում է այս հավասա
րումը, բայց արդ են ցույց տալով ընկերության ծանր վիճակը:
Ֆինանսական գործ ակիցների վերլուծ ության ժամանակ միշտ
պետք է հիշել այն կարև որ հանգ ամանքը, որ վերլուծ ությունը չի
տալ իս հարցերի բոլոր պատասխանները, այլ օգնում է վերլուծ ո
ղին բացահայտել խնդիրները և կատարել համապատասխան
մեկնաբանություններ:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Որո՞նք են կազմակերպության գործ ունեության ֆինանսա
կան վերլուծ ության մեթ ոդները:
2. Որո՞նք են ֆինանսական գործ ակիցների հիմ նական
խմբերը:
3. Որո՞նք են ֆինանսական գործ ակիցների հաշվարկման
առ անձնահատկությունները:
4. Որո՞նք են իրացվել իության գործ ակիցները:
5. Որո՞նք են ակտիվների կառ ավարման գործ ակիցները:
6. Որո՞նք են պարտքի կառ ավարման գործ ակիցները:
7. Որո՞նք են շահութ աբերության գործ ակիցները:
8. Որո՞նք են շուկայական արժ եքի գործ ակիցները:
9. Ի՞նչ կապ գոյություն ունի ֆինանսական գործակիցների միջև:
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1.6 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Տոկոսադրույքն ունի կարև որագ ույն ազդ եցություն տնտե
սության վրա: Բարձր տոկոսադրույքը զսպում է տնտեսական
ակտիվությունը, իսկ ցածրը նպաստում է ակտիվության բարձ
րացմանը: Դա տեղ ի է ունենում այն պատճառ ով, որ բիզնեսում
և քաղաքացիների (տնային տնտեսությունների) մոտ հնարավո
րությունները ընդլայնվում են վարկերի օգտագ ործման արդյուն
քում: Ենթ ադրենք որև է ընտանիք որոշում է վարկով տուն գնել:
Պարզ է, որ բարձր տոկոսադրույքը պահանջում է համեմատաբար
ավել ի մեծ չափի ամսական վճարում ներ, ինչի պատճառ ով ընտա
նիքը կարող է հրաժ արվել այդ գործ արքից: Կազմակերպություն
ները ևս իրենց հերթ ին շատ հաճախ օգտագ ործ ում են վարկային
միջոցներ բիզնես ծրագրեր իրականացնելու համար: Ցածր տոկո
սադրույքը հիմ նականում նպաստում է ծրագրերի հաջող իրակա
նացմանը: Տոկոսադրույքը կարել ի է բաժ անել երկու մասի, որոնք էլ
իրենց հերթ ին բաժ անվում են ենթ ամասերի: Տոկոսադրույքի (նշա
նակենք` R) տիպային կառ ուցվածքը հետևյալն է.
R = բազային դրույք + ռիսկի պարգև ատր ում

Բազային դրույքն իրենից ներկայացնում է ոչ ռիսկային տոկոսադ
րույքը: Այն ունի երկու բաղադրիչ` զուտ տոկոսադրույք և գնաճի մակար
դակ: Նշենք, որ այսուհետ տոկոսադրույքը դիտարկելիս, նկատի ենք
ունենալու տարեկան տոկոսադրույք, տարեկան գնաճ, եթե իհարկե այլ
բան նշված չէ: Առավել ընդհանրական դիտարկման պարագայում.
Բազային դրույք ը = Rզտ + գնաճ

Զուտ տոկոսադրույքն իրական աշխարհի երև ի թե ամե
նաաբստրակտ կոնցեպցիան է: Դա կատարյալ տնտեսության այն
տոկոսադրույքն է, որի դեպքում արժ եթղթ երը արագ կվաճառվեն
իրենց իրական արժ եքով և մարդ իկ միշտ ժամանակին կկատա
րեն իրենց պարտավորությունները: Կարել ի է մեկնաբանել, որ
զուտ տոկոսադրույքը կոմպենսացնում է վարկատուների գումարի
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արտադրական հզորության կորուստները: Սովորաբար զուտ
տոկոսադրույքը գտնվում է մոտ 2%-ի սահմանում (օրինակ՝ LIBOR):
Գնաճը մեկնաբանվում է որպես գների համընդհանուր աճ:
Հավասարման մեջ գնաճը կարող է դիտարկվել որպես միջինաց
ված դրույք: Ռիսկը վարկավորման մեջ արտացոլում է այն հավա
նականությունն, որի դեպքում վարկատուն կստանա ավել ի քիչ
տոկոսագ ումար կամ մայր գումար, քան սպասվում էր: Որոշ վար
կեր պարունակում են մեծ ռիսկեր, իսկ որոշ վարկեր ապահով
ված են և հավանականությունը որ այդ վարկերը չեն վերադ արձվ ի
տեսականորեն հավասար է 0-ի:
Փաստացի տոկոսադրույքի և ոչ ռիսկային տոկոսադրույքի
տարբերությունը կոչվում է ռիսկի պարգև ատրում:
Ռիսկի աղբյուրները բազմազան են: Դիտարկենք երեք հիմնական
աղբյուրներ, որոնք են դեֆոլտը, իրացվել իությունը և վճարումը: Ռիս
կի տեսակներից առաջինը առանձնացնենք դեֆոլտը, որի դեպքում
պարտապանը չի կատարում իր պարտավորությունները, այսինքն
չի վերադարձնում պարտքը` ներառյալ տոկոսները և հիմնական գու
մարը: Իրացվել իության ռիսկը հիմնականում կապված է արժեթղ
թերի իրացման հետ: Կարճաժամկետ պարտավորությունների իրաց
վել իության ռիսկը ձգտում է 0-ի: Վճարման ռիսկը կապված է պարտքի
վճարման ժամկետի հետ: Գիտենք, որ պարտատոմսի գները և տոկո
սադրույքը փոփոխվում են հակադարձ ուղղությամբ: Եթե պարտա
տոմսի վճարման ժամկետը շատ կարճ է, ապա տոկոսադրույքը շատ
փոքր ազդեցություն կունենա դրա արժեքի վրա: Մյուս կողմից, որքան
երկար է վճարման ժամկետը, այնքան մեծ է տոկոսադրույքի ազդե
ցությունը պարտատոմսի արժեքի փոփոխության վրա: Համադրելով
ռիսկի պարգևատրման բաղադրիչները` վերը նշվածը հավասարման
հետ, կստանանք հետևյալ ը.
R = Rզտ + Գնաճ. + ԴՌ + ԻՌ + ՎՌ

որտեղ`
Rզտ - զուտ տոկոսադրույքն է,
Գնաճ – վարկի օգտագ ործման ժամանակահատված ի սպաս
վել իք գնաճի միջինացված դրույքն է,
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ԴՌ - դեֆոլտի ռիսկի դիմաց պարգև ատրումն է,
ԻՌ – Իրացվել իության ռիսկի դիմաց պարգրատրումն է,
ՎՌ – վճարման ժամկետի ռիսկի դիմաց պարգև ատրումն է:
Կարև որ է հասկանալ, որ այս հավասարումը կրում է տեսա
կան բնույթ: Հավասարումը իրականության տնտեսական մոդ ելն է
և բացատրում է, թե, ընդհանուր առմամբ, ինչ բաղադրիչներ ունի
տոկոսադրույքը:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ ազդ եցություն ունի տոկոսադրույքը տնտեսության
զարգ ացման տեմպի վրա:
2. Ո՞րն է տոկոսադրույքի տիպային կառ ուցվածքը:
3. Ի՞նչ հիմնական ռիսկեր են ներառվում տոկոսադրույքի
տիպային կառ ուցվածքում:
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ԳԼՈՒԽ 2

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
2.1 ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում կազմակեր
պությունների կողմից իրականացվող ծախսերը կարելի է բաժանել
երկու հիմնական մասի: Գումարի մի մասը ծախսվում է աշխատա
վարձի և ամենօրյա այլ ծախսային հոդվածների համար: Այս ծախսերը
կարճաժամկետ են և նախատեսված են կազմակերպության ընթացիկ
գործունեությունն ապահովելու համար: Ի լրումն այս կարճաժամկետ
ծախսերի կազմակերպությունները ժամանակ առ ժամանակ իրակա
նացնում են ծախսեր երկարաժամկետ ծրագրերի համար: Օրինակ`
ժամանակի ընթացքում սարքավորումները մաշվում են և անհրաժեշ
տություն է առաջանում նորերը գնելու կամ սկսել նոր բիզնես: Նման
ծախսերը հիմնականում մեծ են, բայց չեն կրում պարբերական բնույթ:
Այսպիսի ծախսերը կրում են երկարաժամկետ բնույթ: Կարելի է ընդ
հանուր առմամբ նշել, որ կապիտալ ներդրումը այն գումարն է, որը
ծախսվում է երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման համար:
Կապիտալ ներդրում ների կառ ավարումը (կապիտալ բյուջե
տավորումը) ներառ ում է հետևյալ գործ առ ույթները` ծախսերի սահ
մանում, պլանավորում և վերահսկում երկարաժ ամկետ ծրագրերի
համար: Այն առ աջարկում է մեթ ոդներ, որոնց օգնությամբ կարել ի
է գնահատել ծրագրերը և պարզել ներդրումային ծրագ իրը իրակա
նացնելու ժամանակի հարմար պահը: Կապիտալ բյուջետավորումը
ենթ ադրում է նաև ժամանակի որոշակի պահին տարբեր ծրագրերի
միջև ընտրության վերաբերյալ որոշում կայացնելու անհրաժ եշտ
մեթ ոդ ի ընտրություն: Կապիտալ բյուջետավորուման մեթ ոդները
հիմնականում հիմնված են փող ի ժամանակային արժ եքի (բերված
արժ եքի) տեսության վրա:
Բերված արժ եքի կամ ներկա արժ եքի տեսությունը լավագ ույնս
հասկանալու համար այն ներկայացնենք օրինակով. ենթ ադրենք
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սեփականատերը տնօրինում է հողակտոր, որի արժ եքն է 50000
դոլար: Սեփականատերը ցանկանում է այդ հողակտորում կառ ուցել
գրասենյակների համար նախատեսված շինություն, որի ծախսերը
կկազմեն 300000 դոլար: Այստեղ միաժ ամանակ հաշվ ի է առնվում
այն փաստը, որ շուկայի կանխատեսում ները ցույց են տալ իս, որ
հետագ այում հնարավոր կլինի վաճառ ել այդ շինությունը 400000
դոլարով:
Այսպիսով, կարելի է ներդնել 350000 դոլար` (300000 + հող ի
գին՝ 50000 դոլար) հետագ այում ապահովելով 400000 դոլար
եկամուտ: Այս առ աջարկը ընդ ունել ի է, եթ ե սպասվել իք 400000
դոլար եկամտի բերված արժ եքը գերազանցում է ներդրած 350000
դոլարը: Հարց է առ աջանում, թե այսօր որքան կարժ ենա ապա
գայի 400000 դոլար եկամուտը: Այսօր փող ը ավել ի թանկ արժ ե
քան վաղ ը, քանի որ այդ գումարով կարել ի է կատարել ներդրում
և ստանալ ապագ այում տոկոսաեկամուտ: Այսպիսով, հետաձգված
եկամտի բերված արժ եքը որոշվում է եկամտի գումարը բազմա
պատկելով դիսկոնտի գործ ակցով, որը փոքր է 1-ից: Եթ ե այն լինի
մեծ 1-ից, ապա կստանանք հակասություն. այն է՝ ապագ այի փող ը
ավել ի թանկ արժ ե քան ներկայում:
Կատարենք հետևյալ նշանակում ները՝
C 1 - 1 տարի հետ ո սպասվելիք եկամ ուտն է,
PV - բերված արժ եք ը,
D - դիսկ ոնտ ի գործ ակից ը կամ ֆակտ որը
r - այլ ընտր անք ային տոկ ոս ադր ույք ը:
Կունենանք, որ
PV = DxC 1, որտ եղ
D=1/(1+r)

Ենթ ադրենք վերը նշված 400000 եկամուտը երաշխավոր
ված է: Տվ յալ տարում պետական պարտատոմսերի եկամտաբե
րությունը կազմում է տարեկան 7 տոկոս: Հարց է առ աջանում, թե
որ
քան գու
մար պետք է ներդ
նել, որ
պես
զ ի 1 տա
րուց ստա
նանք
400000 դոլար եկամուտ.
PV = DxC 1=400000/1.07=373832
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Այսպիսով, այսօր անհրաժ եշտ է ներդնել 373832 դոլար գու
մար, որպեսզ ի 1 տարի հետո ունենալ անհրաժ եշտ 400000 դոլար
գումարը:
Ենթ ադրենք շինարարությունը սկսելուց հետո սեփականա
տերը որոշում է այն վաճառ ել: Այժմ հարց է առ աջանում, թե ինչ
գնով կարել ի է վաճառ ել այդ շինությունը: Քանի որ այդ սեփակա
նությունը հետագ այում վաճառքի դեպքում կապահով ի 400000
դոլար եկամուտ, ներդրող ը կցանկանա այն գնել ավել ի ցածր գնով,
քան 373832 դոլար գումարն է: Դա այնքան է, որքան ներդրող ը
կարող է ծախսել (ներդնել) պետական պարտատոմսերի շուկայում,
որպեսզ ի ապագ այում ստանա 400000 դոլար եկամուտ: 350000ից մինչև 373832 դոլար գումարային հատված ը իրենից ներկա
յացնում է այն հավանական գինը, որով վաճառ ող ը պատրաստ է
վաճառ ել, իսկ գնորդ ը պատրաստ է վճարել այդ ապրանքի դիմաց:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ է կապիտալ բյուջետավորումը:
2. Ո՞րն է փող ի ժամանակային արժ եքի էությունը:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում բերված արժ եքը:
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2.2 ԶՈՒՏ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ
Զուտ բերված արժ եքի տնտեսագ իտական բովանդ ակությունը
բացատրելու համար շարունակենք օգտագ ործ ել օրինակը: Ինչ
պես նշեցինք վաճառքի համար նախատեսված շինության իրական
գինը կազմում է առ ավելագ ույնը 373832 դոլար, որը հանդ իսա
նում է սպասվելիք եկամտի բերված արժ եքը: Հիշենք նաև, որ այն
կառ ուցելու համար ծախսվել է 350000 դոլար: Այստեղ ից կարել ի
է հաշվել զուտ բերված արժ եքը, որն իրենից ներկայացնում է բեր
ված արժ եքի և նախնական ներդրումների գումարների տարբե
րությունը: Բերված օրինակի համար այն կազմում է 23832 դոլար:
Եթ ե զուտ բերված արժ եքը նշանակենք NPV-ով, իսկ նախնա
կան ներդրված գումարը՝ C0 -ով, ապա.
NPV = - C 0 + PV

Բայց իրականում անհնար է հաստատ համոզված լինել, որ
շինության վաճառքի գինը կլինի 400000 դոլար: Եթ ե ներդրող ը
կարող է ստանալ 400000 դոլար եկամուտ, ներդնելով 373832
դոլար գումար պետական պարտատոմսերի շուկա, ապա դժվար
թե նա գնի շինությունը: Ներդրողները սովորաբար աշխատում են
հնարավորինս նվազեցնել ռիսկերը:
Ենթ ադրենք ներդրումային ծրագրի ռիսկը հավասար է ֆոնդ ա
յին բորսայում իրականացվող գործ արքների ռիսկին, որտեղ եկամ
տաբերության նորման հավասար է տարեկան 12 տոկոսի: Եթ ե,
որպես այլ ընտրանքային տոկոսադրույք օգտագ ործ ենք նշված
տոկոսադրույքը, ապա ներդրումային ծրագրի բերված արժ եքը
հավասար կլինի 357143 ԱՄՆ դոլարի, իսկ զուտ բերված արժ եքը
7143 ԱՄՆ դոլարի:
PV = 400000/1.12 = 357143
NPV = 357143-350000 = 7143

Տվ յալ դեպքում այսօր շինության վաճառքի առ ավելագ ույն
գինը կիջնի մինչև 357143 դոլար, որը և կարող է հանդ ես գալ որպես
հավասարակշռված գին:
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Հետևություն. եթե շինության կառուցումը ռիսկային չէ և ապահո
վության տեսակետից չի զիջում պետական պարտատոմսերի ռիսկին,
ապա շինության վաճառքի գինը կկազմի առավելագույնը 373832 ԱՄՆ
դոլար: Եթե շինության կառուցումը այնքան ռիսկային է, որքան ներդ
րումները ֆոնդային բորսայում, ապա այդ ռիսկը և դրա հետ կապված
անորոշությունը վաճառքի գինը կիջեցնի մինչև 357143 ԱՄՆ դոլար:
Ներդրումային ծրագրի իրականացման վերաբարյալ որոշում
կայացնելու համար օգտվենք նաև կապիտալ ի եկամտաբերության
մեծ ությունից:
Ներդրված կապիտալ ի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է
հետևյալ կերպ՝
Եկամտաբերությունը = զուտ շահույթ/ներդրում ներ:
Բերված օրինակի դեպքում այն հավասար է տարեկան 14
տոկոսի:
Հետև ություն: Եթ ե տարեկան 14 տոկոս եկամտաբերությունը
գերազանցում է ֆոնդ ային բորսայի տոկոսդրույքին, ապա կարել ի
է կառ ուցել շինությունը, հակառ ակ դեպքում գումարը պետք է
ներդնել կամ ֆոնդ ային բորսա, կամ էլ պետական պարտատոմ
սերի շուկա:
Զուտ բերված արժ եքը ավել ի մանրամասն ուսումնասիրելու
համար նախ ևառ աջ անհրաժ եշտ է հասկանալ, թե ինչու ենք օգտա
գործ ում արժ եթղ թ երի շուկայի տոկոսադրույքը որպես այլ ընտրան
քային տոկոսադրույք:
Ստորև գծապատկերում դիտարկենք ներկա և ապագ ա ծախ
սերի ընտրության հիմ նախնդ իրը:

Գծապատկեր 3. Ներկա և ապագա ծախսերի (սպառման) ընտրությունը
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Ենթ ադրենք դրամական ներհոսքը ներկա ժամանակահատ
ված ում (T0) կազմում է B գումար, իսկ մեկ տարի հետո (Т 1) F գու
մար: Եթ ե նախապես որոշված չէ թե ինչպես է օգտագ ործվելու կամ
խնայվելու գումարը, ապա անհրաժ եշտ է այն կարգ ավորել ընթ աց
քում, որն այնքան էլ հարմար չէ: Եթ ե դրամական ներհոսքի հիմ
նական մասը ստացվում է հաջորդ տարում, ապա դրա հետև անքը
կարող է լինել անհամաչափ սպառ ումը (այսինքն շատ քիչ տվ յալ
տարում և անհամեմատ չափազանց հաջորդ տարում): Այս դեպքում
արդ են ի հայտ գալ իս կապիտալ ի շուկայի անհրաժ եշտությունը:
Այն հնարավորություն է տալ իս հնարավորինս համաչափ բաշխել
եկամուտը ժամանակի մեջ:
Կապիտալ ի շուկայում կնքվում են գործ արքներ ներկա և ապա
գա դրամական միջոցների վերաբերյալ: Գծ ապատկերում HD գիծ ը
իրենից ներկայացնում է ներկա և ապագ ա դրամական միջոցների
միջև փոխանակման կուրսը: HDO անկյան տանգենսը հավասար
է (1+r), որտեղ r-ը տարեկան տոկոսադրոյքն է: Փոքրացնելով
այսօրվա դրամական ներհոսքը` կարող ենք ավելացնել սպառ ումը
ապագ այում B*(1+r)` FH չափով: Հնարավոր է նաև վերցնել վարկ և
մեծ ացնել այսօրվա սպառ ումը F/(1+r)` BD մեծ ությամբ:
Դիտարկենք թվային օրինակ.
Ենթ ադրենք ներկա դրամական հոսքը՝ B=20000 դոլարի, իսկ
սպասվել իք եկամուտը 1 տարուց՝ F = 25000 դոլար:
Եթե նախընտրել ի է ավել ի շատ ծախսել ապագայում, ապա
կարել ի է ներդնել 20000 դոլար կապիտալ ի շուկա, որտեղ տոկո
սադրույքը կազմում է տարեկան 7 տոկոս: Փոխանակային կուրսի
գործակիցը այսօրվա և ապագա դրամական միջոցների՝ այսուհետև
դոլարի, միջև կկազմի 1.07: Ապագայում կունենանք 21400 դոլար:
Եթե հաշվ ի առնենք, որ լրացուցիչ ունենք նաև 25000 դոլար, դա
կնշանակի, որ հաջորդ տարում կունենանք 46400 դոլար: Գ ծագրում
դա H կետն է: Եթե ցանկանում ենք ներկա ժամանակահատվածում
ծախսել ավել ի շատ` ի հաշիվ ապագա 25000 դոլարի, ապա դա հնա
րավոր է իրականացնել վարկ վերցնելով: Բերված արժեքի բանաձևի
միջոցով կարող ենք պարզել, թե ինչ չափի վարկ կարելի է ստանալ:
PV= C 1/(1+r) = 25000/1.07 = 23364
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23364 դոլարը գումարը գծապատկեր 3-ում BD հատվածն է:
Ներկա և ապագ ա դրամական հոսքերի համախառն բերված
արժ եքը /գծապատկեր 3-ում` D կետը/ կկազմի 43364 դոլար:
Գ
ծ ա
պատ
կեր 3-ում կա
րե
լ ի է կանգ առ
նել DH գծի ցան
կա
ցած կետում՝ կախված սպառ ող ի նախասիրությունից: Սովորաբար
սպառ ողները չեն նախընտրում ծայրահեղ տարբերակներ՝ խնայե
լով այսօրվա ամբողջ միջոցները կամ էլ սպառ ելով ամբողջ ապա
գա եկամուտը: Նրանք աշխատում են հավասարակշռ ել ներկա և
ապագ ա սպառ ումը:
Իրականում անձիք չեն սահմանափակվում գումարը ներդնե
լով միայն արժ եթղթ երի շուկա: Նրանք կարող են ձեռք բերել նաև
սարքեր, մեքենաներ և այլ ակտիվներ:
$ T1

Գծապատկեր 4. Ներդրումային հնարավորությունների կորը

Դիտարկենք ներդրումային հնարավորությունների կորը (գծա
պատկեր 4), որը թույլ կտա պարզել ձեռք բերված ակտիվների եկամ
տաբերությունը: Առաջին 10000 ներդրումից մեկ տարի անց ստաց
վում է 20000 ե
կա
մուտ, հա
ջորդ 10000-ից` 15000 ե
կա
մուտ, 3-րդ
10000-ից` 7000 եկամուտ: Այս դեպքում գործում է կապիտալի սահ
մանային եկամտաբերության նվազման օրենքը՝ նվազող հատույցի
կանոնը:
Փորձենք համատեղել գծապատկեր 3-ը և 4-ը: Կարող ենք
ենթ ադրել որ սպառ ող ը տիրապետում է սկզբնական մաքսիմալ D
գումարին:
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Գծապատկեր 5. Արդյունավետ ներդրումների ընտրություն

Եթե սպառող ը նախընտրում է ներդնել D գումարի որևէ մասը
կապիտալի շուկայում, ապա նա կարող է գտնվել DH գծի ցանկացած
կետում: Այժմ ենթադրենք, թե սպառող ը իր սկզբնական ռեսուրսնե
րից պահում է j գումարը, իսկ մնացածը՝ jD գումարով ձեռք է բերում
սարքավորում ներ: Ներդրումային հնարավորությունների կորը ցույց
է տալ իս, որ այդպիսի ներդրում ները ապագայում կապահովեն G
գումար: Բայց իրականում սպառողների ճաշակները տարբեր են և
հնարավոր է, որ սպառող ը չցանկանա այսօր սպառել j գումար, իսկ
ապագայում G գումար: Այստեղ նորից դիմելով կապիտալ ի շուկային,
կարել ի է կարգավորել ծախսերը և եկամուտները: Ներդնելով j գու
մարը կապիտալ ի շուկա, հնարավոր է ավելացնել ապագա եկամուտը
GM-ով: Կամ էլ վերցնելով վարկ ապագա եկամտի՝ G գումարի չափով,
կարել ի է ավելացնել ընթացիկ եկամուտը JK-ով:
Հետև ություն: Ներդնելով JD գումարը իրական ակտիվների
շուկա, այնուհետև վերցնելով կամ տրամադրելով վարկ կապիտալ ի
շուկա
յում` կա
րե
լ ի է հաս
նել KM գծի ցանկացած կետին: Հակա
ռակ դեպքում, եթ ե ներդրում կատարենք միայն ֆինանսական շու
կա, ապա կարող ենք գտնվել DH գծի ցանկացած կետում: Նման
գործ արքով հնարավոր է նաև ներկայում կամ ապագ այում ծախ
սել ավելի շատ, քան այն դեպքում, եթ ե գումարը ներդնենք միայն
իրական ակտիվների շուկա: Այդ դեպքում մենք կարող ենք գտնվել
միայն DL կորի ցանկացած կետում:
Ավել ի մանրամասն քննարկենք ներդրումներն իրական
ակտիվներում: Ամենամեծ գումարը, որը հնարավոր է օգտագ ործ ել
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այսօր ապագ ա եկամուտներից կազմում է JK: Դա ներդրումների
բերված արժ եքն է: Այդ ներդրումները կազմում են JD, իսկ բերված
արժ եքի և ներդրումի գումարի տարբերությունը կազմում է DK: Սա
զուտ բերված արժ եքն է: Զուտ բերված արժ եքը ավելացնում է մեր
ռեսուրսները, որոնք ստացվել են իրական ակտիվներում ներդրում
ներից: Ներդնելով JD գումարը իրական ակտիվներում` հնարավոր
որոշում ներից իրականացնում ենք ամենահաջող ը: Ինչու է այդպես:

Գծապատկեր 6. Արդյունավետ ներդրումային ընտրության հիմնավորում

Եթ ե ներդնում ենք JD գումարը իրական ակտիվներում, ապա
զուտ բերված արժ եքը հավասար է DK: Ենթ ադրենք ներդնում ենք
ND գումարը իրական ակտիվներում: Այդ դեպքում զուտ բերված
արժ եքը փոքրանում է մինչև DP: Իրականում, եթ ե իրական ակտիվ
ներում ներդնենք շատ կամ քիչ JD գումարից, ապա զուտ բերված
արժ եքը կփոքրանա: Նշենք, որ ներդնելով JD գումար, ներդրում
ենք կատարում գծագրի այն կետում, որտեղ ներդրումային հնարա
վորությունների կորը շոշափում է տոկոսադրույքի ուղղին: Ներդ
րումային հնարավորությունների կորը իրենից ներկայացնում է
ներդրում ների սահմանային եկամտաբերությունը, որտեղ JD-ի
արտացոլումը այդ կորի վրա այն կետն է, որտեղ ներդրումների
սահմանային եկամտաբերությունը հավասար է տոկոսադրույքին:
Այլ կերպ ասած, կարել ի է մաքսիմալացնել եկամուտը, եթ ե
ներդնենք գումարը իրական ակտիվներում այնքան ժամանակ,
մինչ ներդրում ների սահմանային եկամտաբերությունը հավասար
է կամ մեծ է տոկոսադրույքից: Այդ դեպքում կարելի է ձեռք բերել
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կամ տրամադրել վարկեր կապիտալ ի շուկայում՝ օպտիմալացնելով
կամ հավասարակշռ ելով ներկա և ապագ ա սպառ ումը:
Այսպիսով, զուտ բերված արժ եքի կանոնը սահմանում է, որ
անհրաժ եշտ է ներդնել այնքան գումար, որը կմաքսիմալացնի
ներդրումների զուտ բերված արժ եքը: Զուտ բերված արժ եքը իրե
նից ներկայացնում է ապագ ա եկամտի բերված արժ եքի և սկզբնա
կան ներդրումների տարբերությունը:
Եկամտաբերության կանոնը սահմանում է, որ պետք է ներդ
նել մինչ այն պահը, երբ ներդրումների սահմանային եկամտաբե
րությունը կհավասարվ ի կապիտալ ի շուկայում նմանատիպ ներդ
րում ների եկամտաբերության նորմին:
Այդ կետը գծագրում ներդրումային հնարավորությունների
կորի և տոկոսադրույքի ուղղի շոշափման կետն է:
Բերված օրինակների հիմքում դրված էին մի շարք
աբստրավում ներ:
1. Գոյություն չունի կապիտալ ի շուկա մուտք գործ ելու սահմա
նափակումներ: Շուկայի ոչ մի մասնակից չի կարող միայ
նակ ազդ ել գների վրա:
2. Ծախսեր չեն պահանջվում շուկա մուտք գործ ելու համար
և չկան խոչընդ ոտներ շուկայում արժ եթղթ երի ազատ
առևտրի համար:
3. Բոլոր մասնակիցները ունեն արժ եթղթ ի գնի և յուրաքանչ
յուր տեսակի վերաբերյալ անհրաժ եշտ տեղեկատվություն:
Նշված ը ենթ ադրում է մրցակցային շուկայի առկայություն: Այս
պիսի շուկան բնորոշ է զարգ ացած երկրներին:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ո՞րն է զուտ բերված արժեքի տնտեսագիտական բովան
դակությունը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում զուտ բերված արժեքը:
3. Ի՞նչ է այլընտրանքային ծախսը և որո՞նք են այլընտրան
քային շուկաները:
4. Ի՞նչ է սահմանում զուտ բերված արժեքի կանոնը:
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2.3 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Նախորդ օրինակներում դիտարկեցինք, թե ինչպես գնահատել
այն ակտիվները, որոնք ապահովում են եկամուտ մեկ տարի հետո:
Այժմ ավել ի մանրամասն դիտարկենք այն դեպքերը, երբ ակտիվ
ներից դրամական ներհոսքերը սպասվում են 2 և ավել տարի հետո:
Մեկ տարի հետո դրամական ներհոսք ապահովող ակտիվների
բերված արժ եքը որոշվում է հետևյալ բանաձև ով
PV = C 1/(1+r1)

Ենթ ադրենք հաջորդ տարի ստանալու ենք 100 դոլար եկա
մուտ: Մեկ տարի ժամկետով պետական պարտատոմսի եկամտա
բերությունը կազմում է 7%: Այս դեպքում բերված արժ եքը հավա
սար կլինի՝
PV = C 1/(1+r1) = 100/1.07 =93.46

Երկրորդ տարվա դրամական հոսքի բերված արժ եքի բանաձևն
ունի հետևյալ տեսքը՝
PV = C 2 /(1+r2) 2

, որտեղ

C 2 - երկրորդ տարվա դրամական հոսքն է,
r2 - 2 տարով ներդրված գումարի տարեկան տոկոսադրույքն է:
Շարունակելով օրինակը ենթ ադրենք, որ երկրորդ տարում ևս
կստանանք 100$: 2 տարի ժամկետով պարտատոմսերի տարեկան
տոկոսադրույքը 7.7% -է, որը նշանակում է, որ 2 տարի մարման
ժամկետով պարտատոմսերում ներդրված 1 դոլարը երկրորդ տար
վա վերջին կաճի մինչև 1.077 2 = 1.16 դոլար:
Այս դեպքում բերված արժ եքը հավասար է՝
PV = C 2 /(1+r2) 2 = 100/1.0772 = 86.21

Բերված արժեքի հատկություններից կարելի է առանձնացնել
հետևյալը՝ (A+B) կամ (A-B) գումարի դրամական հոսքերի բերված
արժեքը հավասար է համապատասխանաբար առանձին A դրա
մական հոսքի բերված արժեքի և B դրամական հոսքի բերված
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արժեքի գումարին կամ տարբերությանը: Այս հատկությունը
հիմնականում օգտագործվում է այն ներդրումների համար, որոնք
ապահովում են մի քանի տարվա դրամական հոսքեր:
Երկու տարվա դրամական հոսքերի բերված արժեքը հավասար է.
PV = (C 1/(1+r1)+C 2 /(1+r2) 2)

Մի քանի տարիների դրամական հոսքերի համար բերված
արժեքը հավասար է՝
n

PV =

∑ (C /(1+r ) )
t

t

t

t =1

Զուտ բերված արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

NPV = - C 0 +

n

∑ (C /(1+r ) ) , որտեղ
t

t

t

t =1

C0 - նախնական ներդրումն է:
Եթե այսօրվա մեկ դրամը ավելի թանկ է, քան վաղվա մեկ դրամը,
կարելի է հետևություն անել, որ երկրորդ ինտերվալում ստացվող մեկ
դրամն ավելի քիչ արժի այսօր, քան վաղվա մեկ դրամը: Արդյոք ճիշտ
է այդ պնդումը, եթե յուրաքանչյուր ինտերվալի համար տոկոսա
դրույքները տարբեր են:
Կատարենք հետևյալ ենթադրությունը.
r1=20%
r2=7%
r1-ը առաջին տարվա տոկոսադրույքն է, իսկ՝
r2-ը երկու տարի հետո ստացվող դրամական միջոցի տոկո
սադրույքն է:
Կունենանք՝
DF 1= 1/(1+r) = 1/1.2 =0.83
DF 2= 1/(1+r) 2=1/1.072=0.87

Այս դեպ
քում ստաց
վում է, որ երկ
րորդ տար
վա վեր
ջում
ստացված գումարը ավել ի թանկ արժ ե, քան առ աջին տարում:
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Բայց իրականում այս օրինակում կատարվեց սխալ ենթ ադրություն:
Ցանկացած անձ, ով կարող է վերցնել կամ տրամադրել վարկեր
վերը նշված տոկոսոդրույքներով, կարող է շատ կարճ ժամանակա
հատված ում հարստանալ: Դիտարկենք այդ «փող ի սարքի» գործ ե
լու մեխանիզմը:
Ենթ ադրենք ունենք 1000 դոլար գումար, որը կարել ի է 1
տարով ներդնել ավանդ տարեկան 20% տոկոսադրույքով: Այդ 1000
դոլար գումարը հաջորդ տարի կդառնա 1200$: Դա շատ գրավ իչ է:
Հաջորդ տարի կարել ի է ևս ներդնել ավանդ 1 տարով՝ արդ են 1200$
գումարի չափով:
Եթե անգամ պարզապես թողնենք 1200$ գումարը բանկային
հաշվ ին, երկրորդ տարվա վերջին նվազագույնը կունենանք 1200$:
Հաջորդ քայլը կլինի վերցնել բանկից վարկ 2 տարով 1200$ գու
մարի բերված արժ եքի չափով: Տարեկան 7% տոկոսադրույքի դեպ
քում 1200$ գումարի բերված արժ եքը հավասար է հետևյալ ին՝
PV = 1200/1.07 2=1048

Այս
պի
սով, ներդ
նե
լով 1000$ գու
մար մեկ տարով, որպես
ավանդ և երկու տարով վարկ վերցնելով ունենում ենք 1048$,
այսինքն 48$ շահույթ: Նույն ձև կարելի է ներդնել 1048$ գումարը:
Գործ արքի պարբերաբար կրկնումը հնարավորություն կտա բավա
կանին արագ հարստանալ:
Այսպիսի իրավ իճակ չի կարող երկար պահպանվել կապիտալ ի
շուկայում: Ցանկացած բանկ, որը կտրամադրի վարկ 7%-ով և 20%
տոկոսադրույքով ավանդ ի ներդրման հնարավորություն կարող է
արագ սնանկանալ:
Նշված ից կարել ի է ենթ ադրել.
• Վաղվա փող ը չի կարող լինել ավելի էժ ան, քան ևս մեկ օր
հետո: 1 տարի հետո սպասվել իք փող ի արժ եքը, անպայ
ման մեծ է 2-րդ տարվա վերջում սպասվելիք փող ի արժ ե
քից:
• Իրականում գոյություն չունի «փող ի սարք» հասկա
ցությունը: Կապիտալ ի շուկայում ցանկացած պոտեն
ցիալ «փող ստեղծ ելու սարք» անմիջապես կփոշիացվ ի
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ներդրողների կողմից, որոնք կփորձեն օգտվել առ աջացած
հնարավորությունից: Այսպիսով X և Y արժ եթղթ երի գները
գտնվում են սերտ կապի մեջ, այլապես գոյություն կունե
նար «փող ի սարք» և կապիտալ ի շուկաները չէին կարող
գտնվել հավասարակշռ ության մեջ:
Իրականում տոկոսադրույքները կարող են տարբեր լինել
ապագ ա տարբեր ժամանակահատվածներում: Բայց վերը նշված
օրինակներում ենթ ադրվում է, որ տարբեր ժամանակահատված
ների համար տոկոսադրույքը մնում է նույնը, այսինքն չի փոփոխ
վում: Դա նշանակում է, որ կարող ենք փոխարինել r1,r2,….rn տոկո
սադրույքները r-ով:
Վերադ առնանք նախկինում քննարկված օրինակին, որը վերա
բերում էր շինարարության իրականացմանը և ենթ ադրենք, որ
շինարարությունը կտևի ոչ թե 1 տարի, այլ 2 տարի, և կապալառ ուն
պահանջում է վճարումը կատարել հետևյալ կարգ ով.
1. Նախնական վճարել 100000$ (հիշենք, որ հող ը արժ եր
50000$):
2. Վճարել 100000$ գումար մեկ տարի հետո:
3. Վճարել 100000$ գումար 2-րդ տարվա վերջում՝ շենքը
պատրաստ հանձնելուց հետո:
Փորձենք պարզել, թե արդյոք արժ ե սկսել շինարարությունը,
թե ոչ:
Աղյուսակ 9. Տարաժամկետ վճարումներով շինարարություն
Հող
Շինարարություն
Հասույթ
Ընդամենը

t=0
- 50000
-100000

t=1

t =2

-100000

C 0 = -150000

C 1 = -100000

-100000
+400000
C 2 = 300000

Եթե տոկոսադրույքը հավասար է տարեկան 7%, ապա զուտ
բերված արժեքը հավասար կլինի
NPV = C 0 + C 1/(1+r) + C 2 /(1+r) 2 = -150000 - 100000/1.07 + 300000/1.07 2 = 18573
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Այսպիսով չնայած այն փաստին, որ շինարարությունը կտևի
2 տարի, կարել ի է ընդ ունել այդ առ աջարկը, քանի որ հնարավո
րություն ենք ստանում հետաձգ ել վճարները: Վճարների հետաձ
գումը իր հերթ ին ազդ ում է զուտ բերված արժ եքի վրա, որը, չնայած
որ փոքրանում է նախկին 23832 մինչև 18573, բայցև այնպես մնում
է դրական, որն էլ հիմք է տալ իս պնդել, որ շինարարությունը սկսել ը
ձեռնտու է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ինչպե՞ս են հաշվում երկարաժամկետ ակտիվների բերված
արժեքը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում երկարաժամկետ ակտիվների զուտ
բերված արժեքը:
3. Ինչպե՞ս կարելի է հիմնավորել փողի ժամանակային
արժեքի կանոնը երկարաժամկետ հատվածի համար:
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2.4 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Հետգնման ժամկետը:
Գոյություն ունեն մի շարք ցուցանիշներ, որոնք նույնպես
կարել ի է օգտագ ործ ել ներդրումային ծրագրերը գնահատել իս:
Դիտարկենք այլ ընտրանքային 4 ցուցանիշներ.
1. Հետգնման ժամկետ (PBP):
2. Ակտիվների հաշվեկշռ ային արժ եքի նկատմամբ միջին
շահույթ:
3. Եկամտաբերության ներքին նորմ (IRR):
4. Շահութ աբերության գործ ակից (PI):
Ծրագրի հետգնման ժամկետը իրենից ներկայացնում է որո
շակի ժամանակաշրջան, որի ընթ ացքում կանխատեսված դրամա
կան հոսքերի ամբող ջական գումարը հավասարվում է նախնական
ներդրումներին: Ենթ ադրենք A ծրագրի նախնական ներդրումները
կազմում են 2000$: Ծրագ իրը ապահովում է միայն 1 դրամական
ներհոսք առ աջին տարում 2000$ գումար չափով: Այլ ընտրանքային
ծախսերը կազմում են 10%: Հետև աբար՝
NPV (A) = -2000 + 2000/1.1 = -182

B ծրագ իրը նույնպես պահանջում է 2000$ նախնական ներդ
րում: Ծրագրով նախատեսված է 3 դրամական ներհոսք՝ 1-ին և 2-րդ
տարիներում 1000-ական դոլար և 5000$ երրորդ տարում:
NPV (B) = -2000 + 1000/1.1 + 1000/(1.1) 2 + 5000/(1.1) 3 = 3492$

Այսպիսով, համաձայն զուտ բերված արժ եքի կանոնի, պետք է
հրաժ արվել A ծրագրից և ընդ ունել B ծրագ իրը: Այժմ դիտարկենք
2 ծրագրերի հետգնման ժամկետները: A ծրագրի հետգնման ժամ
կետը 1 տարի է, իսկ B ծրագրինը` 2 տարի: Եթ ե ներդրումային ծրա
գիրը կազմել իս հիմնվենք միայն հետգնման ցուցանիշի վրա, ապա
նախընտրելի է A ծրագ իրը, քանի որ այդ ծրագրի հետգնման ժամ
կետը ավել ի կարճ է: Հետգնման ժամկետը թերությունից հիմնա
կանը այն է, որ ցուցանիշը հաշվարկել իս հաշվ ի է առնվում միայն
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այն տարիների դրամական ներհոսքերը, որոնց գումարը հավա
սարվում է նախնական ներդրումներին:
Դիտարկենք հետևյալ ծրագրերը (աղ յուսակ 10).
Աղ յուսակ 10. Ներդրումային ծրագրերի գնահատում
C
D
E

C0
-2000
-2000
-2000

C1
1000
0
1000

C2
1000
2000
1000

C3
5000
5000
100000

NPV, r= 10%
3492
3409
74867

PBP
2
2
2

Համաձայն հետգնման ժամկետի C, D, E ներդրումային ծրագ
րերը հավասարաչափ գրավ իչ են: Բայց իրականում լավագ ույն
տար
բե
րա
կը E ծրա
գ իրն է, քա
նի որ այդ ծրագ
րի զուտ բեր
ված
արժ եքը առ ավելագ ույնն է:
Տարբեր ժամանակահատվածների ընթ ացքում դրամա
կան միջոցների հոսքերի ժամանակային արժ եքների միջև տար
բերությունը չեզոքացնելու նպատակով` հետգնման ժամկետի
կանոնը որոշել իս վերցվում են դիսկոնտավորված դրամական
միջոցների հոսքերը: Դիսկոնտավորված հետգնման ժամկետի
կանոնը ցույց է տալ իս, թե ինչ ժամկետով պետք է իրականացնել
նախագ իծ ը, որպեսզ ի այն զուտ բերված արժ եքի տեսանկյունից
լինի իմաստալ ից:
Հետգնման կանոնի այսպիսի կատարելագ ործ ումը հնարավո
րություն է տալ իս խուսափել հետգնման ժամկետի շրջանակներում
բոլոր դրամական միջոցների հոսքերի միատեսակ դիտարկման
ժամանակ առ աջացող սխալներից: Սակայն այս դեպքում ևս դիս
կոնտավորված հետգնման կանոնը հաշվ ի չի առնում հետգնման
ժամկետից հետո առ աջացող դրամական միջոցների հոսքերը:
Ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի նկատմամբ միջին
շահույթը:
Նշված ցուցանիշը որոշելու համար անհրաժ եշտ է ծրագրի
կանխատեսված միջին շահույթ ը բաժ անել ներդրում ների հաշվեկշ
ռային միջին արժ եքին: Այնուհետև, այդ ցուցանիշը համեմատվում է
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ընկերության այլ արտաքին ցուցանիշների հետ (օրինակ, ճյուղ ի
համար հաշվարկված միջին շահութ աբերության հաշվապահական
նորմի հետ):
Դիտարկենք ներդրումային ծրագ իր, որի իրականացման
համար պահանջվում է 9000$ ներդրում հիմնական միջոցներում:
Աղ յուսակ 11. Ներդրումային ծրագրերի գնահատում
Ծրագիր A
Եկամ ուտներ
Ծախս եր
Դր ամ ական հոսք
Ամ որտ իզաց իա
Զ ուտ շահ ույթ

1-ին տարի
12000
6000
6000
3000
3000

2-րդ տարի
10000
5000
5000
3000
2000

3-րդ տարի
8000
4000
4000
3000
1000

Շահութ աբերության հաշվապահական միջին նորմը հավա
սար է տարեկան միջին շահույթ ի և տարեկան միջին ներդրումների
հարաբերությանը, այն է 2000/4500 = 0.44 կամ էլ 44%:
Ներդրումների (ակտիվների) հաշվեկշռ ային միջին արժ եքը
որոշվում է հետևյալ եղանակով.
Աղ յուսակ 12. Ակտիվների մնացորդային արժեքի որոշում
Ակտ իվների հաշվեկշռ.
սկզբնական արժեք
Ամորտիզացիա
Ակտ իվների մնացորդային
հաշվեկշռային արժեք

T=0

T=1

T=2

T=3

9000

9000

9000

9000

0

3000

6000

9000

9000

6000

3000

0

Ներդրումների հաշվեկշռ ային միջին արժ եքը հավասար է
18000/4 = 4500$:
Այս ցուցանիշը ունի մի շարք թերություններ: Առ աջին` այն ներ
կա
յաց
նում է մի
ջին մե
ծ ություն, այ
սինքն հաշ
վ ի չի առն
վում այն
փաստը, որ տվ յալ պահի դրամական մուտքերն ունեն ավել ի մեծ
արժ եք, քան այդ նույն մուտքերը բաժ անված ժամանակի մեջ:
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Նշենք նաև, որ այս ցուցանիշի հիմքում դրված է հաշվապա
հական շահույթ ը, այլ ոչ թե ծրագրի ընթ ացքում ստացված դրամա
կան ներհոսքերը: Հաճախ դրամական հոսքերի մեծ ությունը խիստ
տարբերվում է հաշվապահական շահույթ ից:
Եթ ե ներդրումային ծրագրերը գնահատելու համար օգտա
գործվում է նշված ցուցանիշը, պետք է որոշել նաև այդ ցուցանիշի
չափը: Երբեմն համեմատության համար օգտագ ործվում է հաշվա
պահական շահույթ ը: Այս դեպքում շահութ աբերության բարձր նոր
մով ընկերությունն երբեմն անհիմն հրաժ արվում է լավ ծրագրերից
և հակառ ակը՝ ցածր շահութ աբերության նորմով ընկերությունները
երբեմն ընդ ունում են իրականում անհաջող ծրագրեր:
Եկամտաբերության ներքին նորմը:
Եկամտաբերության ներքին նորմի գործ ակիցը այն հիմնական
ցուցանիշներից է, որն օգտագ ործվում է ներդրումային ծրագրերը
գնահատել իս:
Մեկ տարի հետո միայն մեկ դրամական ներհոսք ապահովող
ներդրում ների եկամտաբերության նորմը հավասար է.
Եկամտաբերության նորմը = (դրամական հոսքեր/ինվեստի
ցիաների) - 1
Կարել ի է հաշվել նաև դիսկոնտի դրույքը, երբ ներդրումային
ծրագրի զուտ բերված արժ եքը հավասար է 0-ի /NPV=0/ :
NPV = C 0 + C 1/(1+D) = 0

Այստեղ ից,

D = C 1/(-C0) - 1,
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C 1= դրամական հոսքերն են,
-C0 = նախնական ներդրումներն են:
Այսպիսով, դիսկոնտի դրույքը հավասար է եկամտաբերության
նորմին միայն այն դեպքում, երբ NPV = 0:
Գոյություն չունի երկարաժ ամկետ ակտիվների եկամտաբե
րության նորմը որոշելու միակ ունիվերսալ բանաձև: Այդ նպատակի
համար ավել ի ընդ ունել ի է դիսկոնտացված դրամական հոսքերի
եկամտաբերության նորմը, այսինքն եկամտաբերության ներքին
նորմը: Եկամտաբերության ներքին նորմը՝ (IRR), դիսկոնտի այն
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դրույքն է, որի դեպքում NPV=0-ի: Դա նշանակում է, որ t տարի
տևողությամբ ներդրումային ծրագրի եկամտաբերության ներքին
նորմը կարել ի է որոշել հետևյալ բանաձև ից.
NPV = C 0 + C 1/(1+IRR) + C 2 /(1+IRR) 2+…+Ct /(1+IRR)t = 0

Եկամտաբերության ներքին նորմը կարել ի է ընտրել համեմա
տության կարգ ով:
Օրինակ, դիտարկենք հետևյալ դրամական հոսքերով ծրագ իր.
C 0 = -4000
C 1 = 2000
C 2 = 4000
NPV = -4000 + 2000/(1+IRR) + 4000/(1+IRR)2 = 0

Եթ ե դիսկոնտի դրույքը հավասար է 0-ի, ապա զուտ բերված
արժ եքը չի կարող հավասար լինի 0-ի: Այն հավասար է՝
NPV = -4000 + 2000/1 + 4000/12 = 2000

Հետև աբար եկամտաբերության ներքին նորմը պետք է մեծ
լինի 0-ից: Փորձենք դրամական հոսքերը դիսկոնտացնել 50%-ով:
Այդ դեպքում՝
NPV = -4000 + 2000/1.5 + 4000/1.52 = -889

Զուտ բերված արժ եքը բացասական է, հետև աբար IRR պետք
է փոքր լինի 50%-ից:
Փորձենք գծագրի վրա ցույց տալ զուտ բերված արժ եքի և դիս
կոնտի դրույքի կապը:

Գծապատկեր 7. Զուտ բերված արժեքի և դիսկոնտի դրույքի կապը
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Գծագրից երևում է, որ 28% դիսկոնտի դրույքի դեպքում NPV = 0:
Եկամտաբերության ներքին նորմը ճիշտ հաշվարկելու համար
կարել ի է մի քանի տարբեր դիսկոնտի դրույքների դեպքում հաշվել
զուտ բերված արժ եքը, այնուհետև ստացված թվերը նշել գծագրի
վրա և միացնել կորով:
Այսպիսով համաձայն եկամտաբերության ներքին նորմի
կանոնի ներդրումային ծրագ իրը ընդ ունել ի է, եթ ե այլ ընտրան
քային ծախսերը ավել ի փոքր են, քան եկամտաբերության ներքին
նորմը:
Գծ ագրում, եթ ե այլ ընտրանքային ծախսերը փոքր են եկամ
տաբերության ներքին նորմից, որը 28%-է, ապա այլ ընտրանքա
յին ծախսերն հավասարաչափ դրույքով դիսկոնտացնելուց հետո,
ծրագրի զուտ բերված արժ եքը դրական է: (NPV > 0) :
Եթ ե այլ ընտրանքային ծախսերը հավասար են եկամտաբե
րության ներքին նորմային, ապա ծրագրի NPV =0-ի:
Եթ ե այլ ընտրանքային ծախսերը գերազանցում են եկամտա
բերության ներքին նորմը, ծրագրի զուտ բերված արժ եքը բացա
սական է (NPV< 0):
Եկամտաբերության
ներքին
նորմն
ունի
հետևյալ
թերությունները:
Դիտարկենք հետևյալ ներդրումային ծրագ իրը.
Աղ յուսակ 13. Ներդրումային ծրագրի գնահատում
Ծրագիր

C0

C1

C2

C3

IRR

NPV, r=10%

B

1000

-3600

4320

-1738

20

-0.75

B ծրագրի զուտ բերված արժ եքը հավասար է 0-ի, երբ դիս
կոնտի դրույքը հավասար է մոտ 20%-ի: Եթ ե այլ ընտրանքային
ծախսերը հավասար են 10%-ի, ապա համաձայն եկամտաբե
րության ներքին նորմի կանոնի ծրագ իրը պետք է ընդ ունել: Գծ ա
գիրը ունի հետևյալ տեսքը.
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Գծապատկեր 8. Զուտ բերված արժեքի և դիսկոնտի դրույքի միջև կապը

Բայց գծապատկեր 8-ից երև ում է, որ եթ ե այլ ընտրանքային
ծախսերը հավասար են 10% (այսինքն փոքր են IRR-ից) դա դեռ չի
նշանակում, որ կարել ի է ընդ ունել ծրագ իրը, քանի որ այդ դեպքում
զուտ բերված արժ եքը բացասական է:
Օրինակում պարզեցվել է երկարաժ ամկետ ներդրումների
վերլուծ ությունը ենթ ադրելով, որ այլ ընտրանքային ծախսերը միև
նույնն են բոլոր դրամական հոսքերի համար: Եթ ե այլ ընտրանքա
յին ծախսերը տարբեր են, ապա եկամտաբերության ներքին նորմի
հետ պետք է համեմատել կամ այլ ընտրանքային ծախսերի միջին
կշռված ցուցանիշը, կամ էլ արժ եթղթ երի շուկայի տոկոսադրույքը,
որոնք ունեն ծրագրին հավասարաչափ ռիսկայնություն:
Շահութաբերության գործակիցը:
Շահութ աբերության գործ ակիցը հավասար է ապագ ա կան
խատեսված դրամական միջոցների հոսքերի բերված արժ եքի և
նախնական ներդրում ների հարաբերությանը:
PI = PV/(-C 0),
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PI - շահութ աբերության գործ ակիցն է:
Այս ցուցանիշը օգտագործելու դեպքում կընդունվեն այն ներդրու
մային ծրագրերը, որոնց շահութաբերության գործակիցը մեծ է մեկից:
Եթ ե PI>1-ից, ապա բերված արժ եքը մեծ է նախնական ներդ
րում ներից, հետև աբար NPV>0-ից:
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Բայցև այնպես, միայն այս ցուցանիշի կիրառ ումը կարող է հիմք
հանդ իսանալ սխալ որոշում ներ կայացնելու համար:
Դիտարկենք հետևյալ 2 ծրագրերը
Աղ յուսակ 14. Ներդրումային ծրագրերի գնահատում
C0

C1

PV, r=10%

PI

NPV, r=10%

A

-100

200

182

1.82
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B

-10000

15000

13636

1.36

3636

Ենթ ադրենք պետք է ընտրել A և B ծրագրերից միայն մեկը: Ըստ
զուտ բերված արժ եքի ցուցանիշի պետք է ընդ ունել B ծրագ իրը, իսկ
համաձայն շահութ աբերության գործ ակցի ցուցանիշի նպատակա
հարմար է A ծրագ իրը: Տվ յալ դեպքում կարել ի է դիտարկել ներդ
րում ների աճած մասի շահութ աբերության ինդ եքսը:

A–B

C0

C1

PV, r=10%

PI

NPV, r=10%

-9900

14800

13454

1.36

3554

Լրացուցիչ ներդրում ների շահութ աբերության գործ ակիցը մեծ
է 1-ից, այսինքն տվ յալ դեպքում B ծրագ իրը լավագ ույնն է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Որո՞նք են ներդրումային ծրագրերի գնահատման այլ ընտ
րանքային ցուցանիշները:
2. Ի՞նչ է ներդրումների հետգնման ժամկետը:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում հետգնման ժամկետի ցուցանիշը:
4. Ինչպե՞ս են հաշվում ակտիվների հաշվեկշռ ային արժ եքի
նկատմամբ միջին շահույթ ի ցուցանիշը:
5. Ի՞նչ է եկամտաբերության ներքին նորմը:
6. Ինչպե՞ս են հաշվում եկամտաբերության ներքին նորմի ցու
ցանիշը:
7. Ինչպե՞ս են հաշվում շահութ աբերության գործ ակիցը:
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2.5 ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Այն փաստը, որ ծրագ իրն ունի դրական զուտ բերված արժ եք,
դեռ չի նշանակում, որ տվ յալ պահը լավագ ույնն է ծրագրի իրա
կանացման համար: Ծրագրի արժ եքը կարող է ավելանալ, եթ ե
այն թողնել ապագ այում իրականացնելու համար: Նմանապես,
եթ ե ծրագ իրն ունի բացասական զուտ բերված արժ եք ներկա
պահին, ապա ապագ այում իրականացնել իս այն կարող ունենալ
հաջողություն:
Այսպիսով ցանկացած ծրագ իր ունի երկու այլ ընտրանք՝ իրա
կանացնել այսօր կամ հետաձգ ել ապագ այի համար:
Ենթ ադր ենք գոյ ություն ուն ի դժվար ամ ատչ ել ի անտ առ ա
յին տար ածք, որ ը նախ ատ եսվ ած է շին ան ար ար ության համ ար:
Այնտ եղ շին ար ար ություն կազմ ակ երպ ել ու համ ար անհր աժ եշտ է
նախ և առ աջ գու մ ար ներդ ն ել ճան ապ արհն եր ի և այլ հեռ ահ ա
ղորդ ակց ության միջ ոցն եր ի ստեղծ մ ան համ ար: Որք ան այս ծրա
գիր ը հետ աձգ վ ի, այնք ան ավ ել ի շատ ներդ ր ում կպահ անջվ ի:
Մյ ուս կողմ ից հետ աձգվ ած ժամ ան ակ աշրջ ան ում կար ող է աճ ել
անտ առ անյ ութ ի գին ը: Ներդր ում ն եր ի օպտ իմ ալ ժամ ան ակ աշր
ջան ը որ ոշ ել ը շատ դժվար է: Դիտ արկվ ած ներդ ր ու մ այ ին ծրագ
րեր ը հիմնվ ած էին այն ենթ ադ ր ության վրա, որ բաժ ն ետ իր ակ ան
ընկ եր ություն ը կմաքս իմ ալ ացն ի իր ֆին անս ակ ան հնար ավ ո
րությունն եր ը, եթ ե ընդ ու ն ի միայն այն ծրագ ր եր ը, որ ոնք ու ն են
դրակ ան զուտ բերվ ած արժ եք: Բայց ենթ ադր ենք, որ գոյություն
ուն են ներդր ում այ ին ծրագր եր ի իր ագ ործմ ան սահմ ան ափ ակ ում
ներ, որ ոնք թույլ չեն տալ իս ընդ ուն ել բոլ որ դրակ ան զուտ բերվ ած
արժ եք ով ծրագ ր եր ը: Այս դեպ ք ում անհր ա ժ եշտ է ընտր ել ծրագ
րեր ի այն խումբ ը, որ ը կապ ահ ով ի հնար ավ որ առ ավ ել ագ ույն
զուտ բերվ ած արժ եք՝ հաշվ ի առ ն ել ով ընկ եր ության ռես ուրսն եր ի
սահմ ան ափ ակ քան ակ ը:
Ենթադրենք ընկերության ամբող ջական ռեսուրսները 10 միլ իոն
դոլար են և ներդրումների այլ ընտրանքային ծախսերը 10%-են:
Դիտարկենք հետևյալ A,B և C ծրագրերը.
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Աղ յուսակ 15. Ներդրումային ծրագրերի գնահատում
C0
-10
-5
-5

A
B
C

C1
+30
5
5

C2
+5
20
15

NPV,r=10%
21
16
12

PI
3.1
4.2
3.4

Ընկերության ռեսուրսները բավարարում են, որպեսզ ի իրակա
նացվ ի կամ A ծրագ իրը, կամ էլ B և C ծրագրերը: Քանի որ B և C
ընկերությունների զուտ բերված արժ եքները առ անձին-առ անձին
փոքր են A-ից, բայց միասին վերցրած մեծ են, ապա միանշանակ
պետք է իրականացնել B և C ծրագրերը միասին: Պետք է ընտ
րել այն ծրագ իրը կամ ծրագրերը, որոնց զուտ բերված արժ եքը
առ ավելագ ույնն է համեմատած նախնական ինվեստիցիաների
հետ: Ներդրումային ծրագրերի գնահատման վերը նշված պարզա
գույն մեթ ոդ ը չի օգտագ ործվում, երբ ընկերության ռեսուրսները
փոփոխվում են ժամանակի ընթ ացքում: Ենթ ադրենք որ 0 և 1 տար
վա համար գոյություն ունի բյուջետայի սահմանափակում 10 մլն.
դոլար գումարով: Դիտարկենք հետևյալ օրինակը.
Աղ յուսակ 16. Ներդրումային ծրագրերի գնահատում
C0
-10
-5
-5
0

A
B
C
D

C1
30
5
5
-40

C2
5
20
15
60



NPV,r =10%
21
16
12
13

PI
3.1
4.2
3.4
1.4

Կարել ի է ընտրել առ աջին դեպքը, բայց այս դեպքում հնարա
վոր չէ ընդ ունել նաև D ծրագ իրը, որը գերազանցում է 1 տարվա մեր
բյուջետային սահմանափակումը:
Գոյություն ունի նաև այլ ընտրանքային հնարավորություն`
ընդ ունելով A ծրագ իրը: Չնայած այն փաստին, որ ծրագրի զուտ
բերված արժ եքը փոքր է B և C ծրագրերի զուտ բերված արժ եքնե
րից, A ծրագ իրը ապահովում է 30 մլն. դոլար գումար 1 տարում,
81

որը հնարավորություն է տալիս ընդ ունել նաև D ծրագ իրը: A և D
ծրագրերը ունեն շահութ աբերության ավել ի փոքր գործ ակից, քան
B և C ծրագրերը, բայց զուտ բերված արժ եքը առ ավելագ ույնն է:
Կարել ի է ծրագրի գնահատման համար օգտագ ործ ել մոդ ելա
վորման գծային մեթ ոդ:
X A –ով նշենք A ծրագրի մասը օրինակում:
Խնդրի նպատակն է ընտրել ծրագրերի այն խումբն, որի զուտ
բերված արժ եքը մաքսիմալն է: Պետք է գտնել X-ը, որի դեպքում
առ ավելագ ույն արժ եք է ստանում հետևյալ հավասարումը՝
NPV = 21X A+16X B+12XC+13X D

Ունենք 0 և 1 տարվա համար հետևյալ սահմանափակումները.
0 տարվա համար՝
10XA+5XB+5XC+0XD < = 10

Նմանապես 1 տարվա դրամական արտահոսքը պետք է փոքր
լինի 10-ից:
-30XA-5XB-5XC+40XD < = 10

Ներդրումները չպետք է ունենան բացասական նշան և պետք է
իրականացնել որև իցե մեկը:
Պետք է լուծ ել հետևյալ խնդիրը՝
21X A+16X B+12XC+13X D

max,

երբ

10X A+5X B+5XC+0X D < = 10
-30X A-5X B -5XC+40X D < = 10
0 <= X A <= 1, 0 <= X B <= 1…….

Եթ ե այս խնդիրը լուծ ենք, ապա ստացված արդյունքները
կտարբերվեն մեր նախկինում քննարկված մեթ ոդներով ստաց
ված արդյունքներից: A և D ծրագրերը իրականացնելու փոխարեն,
խնդրի լուծ ումը կարող է ցույց տալ, որ պետք է ընդ ունել A ծրագրի
կեսը, B ծրագ իրը և D ծրագրի 3/4 մասը: Իրականում այդպիսի
լուծ ումը ընդ ունել ի չէ: Օրինակ, եթ ե D ծրագ իրը նախատեսում է
կառ ուցել հեռ ուստատեսային աշտարակ, ապա այն կմնա կիսատ:
Նշված խնդրի մեջ անհրաժ եշտ է ներառ ել ևս մեկ սահմանափա
կում, որի դեպքում X կարող է ընդ ունել միայն ամբողջ արժ եքներ:
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Իրականում առավել հարմար է ներդրումային ծրագրերը գնահա
տել իս օգտագործել հիմ նականում ոչ թե գծային մոդելավորման, այլ
ֆինանսների կառավարման մոտեցումները: Սովորաբար ներդրող
ները գնում և վաճառում են առանձին արժեթղթեր, իսկ ընկերություն
ները հաճախ գնվում կամ վաճառվում են բիզնեսի հետ միասին:
Արդյոք կարել ի է օգտագ ործ ել արժ եթղթ երի դրամական հոս
քերի դիսկոնտավորման բանաձև ը բիզնեսի արժ եքը գնահատելու
համար: Ընդհանուր առմամբ էական չէ, թե դիտարկում են արժ եթղ
թեր կամ մի ամբողջ բիզնես: Դիսկոնտավորման բանաձև ը ընդհա
նուր է բոլոր տեսակի ակտիվներ գնահատելու համար:
Բիզնեսի արժ եքը հավասար է H գնահատման ժամանակաշր
ջանի դրամական միջոցների ազատ հոսքերի դիսկոնտավորված
արժ եքի՝ (FCF) և այդ ժամանակաշրջանի վերջում կանխատեսված
բիզնեսի դիսկոնտացված արժ եքի գումարին:
PV = FCF 1/(1+r) + …+ FCF H/(1+r)H +PV H/(1+r)H

Գոյություն ունի բիզնեսի արժ եքը գնահատելու ևս մեկ մոտե
ցում: Այդ մոտեցման հիմքում ընկած է գին-շահույթ գործ ակցի և
աճի բերված արժ եքի բանաձև ը: Ցանկացած ժամանակահատված ի
բերված արժ եքը հավասար է հաջորդ տարվա շահույթ ի կապիտա
լիզացված արժ եքի և աճի բերված արժ եքի գումարին.
PVt = ((շահ ույթ)t+1/r) + PVGO

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ինչպե՞ս կարել ի է որոշել ներդրումների իրականացման
ժամանակաշրջանը:
2. Ինչպե՞ս ընտրել ներդրումային ծրագրերը բյուջետային
սահմանափակում ների դեպքում:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում բիզնեսի իրական արժ եքը:
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ԳԼՈՒԽ 3

ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԺԵՔ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
3.1 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ
ԱՐԺԵՔԸ
Կազմակերպության կապիտալ ի արժ եքը կապիտալ միջոցների
օգտագ ործման դիմաց վճարվող միջին դրույքն է: Նշված դրույքը
օգտագ ործվում է կապիտալ բյուջետավորման ընթ ացքում տարբեր
ներդրումային ծրագրերի միջև ընտրություն կատարել իս: Ակնա
ռու է, որ պետք չէ գումար ներդնել այն ծրագրում, որի շահութ աբե
րությունը ավել ի փոքր է, քան ներդրված գումարի արժ եքը: Քանի
որ կազմակերպության կապիտալ ի արժ եքի ցուցանիշը լավագ ույնն
է ներկայացնում ցանկացած ներդրված գումարի արժ եքը, ապա
երբև իցե չպետք է իրականացնել այն ծրագ իրը, որի շահութ աբե
րությունը գոնե հավասար չէ այդ դրույքին:
Կազմակերպության ղեկավարության համար շատ կարևոր է ճիշտ
որոշել կապիտալի արժեքը, քանի որ հետագա արդյունավետ գործու
նեությունը խիստ կախված է այդ որոշումից: Սխալ որոշման արդյուն
քում կազմակերպությունը կարող է ոչ միայն կրել վնասներ, այլ շուկա
յական հարաբերությունների պայմաններում շատ արագ սննկանալ:
Կապիտալը կարելի է բաժանել բաղադրիչերի` ելնելով գումարի
ստացման եղանակներից: Կապիտալի երկու հիմնական բաղադրիչ
ներն են պարտքը և ընդհանուր կապիտալը: Պարտքը ձևավորվում է
հիմնականում վարկերից և վաճառված պարտատոմսերից: Ընդհանուր
կապիտալը ներառում է կանոնադրական կապիտալը, որը ստեղծվում
է սովորական բաժնետոմսերի վաճառքից կամ փայերի ներդրումից:
Կապիտալ ի երրորդ բաղադրիչը արտոնյալ բաժնետոմսերն
են: Այն իր մեջ ներառ ում է վերը թվարկված բաղադրիչներից յուրա
քանչյուրի բնութ ագրիչները: Սովորաբար այն հանդ իսանում է ընդ
հանուր կապիտալ ի մաս, բայց շատ ֆինանսական նպատակների
կամ վերլուծ ության համար այն նմանվում է պարտքի:
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Որպես կապիտալ ի արժեքի գնահատման գումարային մեծություն
կիրառվում է կապիտալ ի միջին կշռված արժեքի մեծությունը` WACC
(Weighted Average Cost of Capital): WACC - ԿՄԿԱ /կապիտալի միջին
կշռված արժեքը/ ներկայացնում է շահույթի նվազագույն նորմա, որը
սպասում են ներդրողներն իրենց կատարած ներդրումների դիմաց:
Ընտրված ծրագրերն, այս սկզբունքի համաձայն, պետք է ապահովեն
ԿՄԿԱ-ից ոչ ցածր շահութաբերություն: Գործնականում ԿՄԿԱ-ն հաշ
վարկվում է որպես տարբեր աղբյուրներից` բաժնետիրական կապի
տալ, փոխառություններ, բանկային վարկ, կրեդիտորական պարտա
վորություն, չբաշխված շահույթ, միջոցների ներգրավման անհատա
կան արժեքների միջին կշռված մեծություն.
ԿՄԿԱ =

n

∑

(Ct x Yt)

t =1

որտեղ` Ct - t-րդ աղբյուրի տոկոսադրույքն է/արժեքը (%), Yt - t-րդ
աղբյուրի տեսակարար կշիռն է ընդհանուր ծավալի մեջ` միավորի
հաշվով, t - աղբյուրների քանակն է (t=1,2,…,n):
ԿՄԿԱ-ի բնութագրումը տարաբնույթ է և ենթադրում է
բազմաքանակ հաշվարկների իրականացում: Գործնականում
կարող է կիրառվել էքսպրես մեթոդը, որի դեպքում ԿՄԿԱ ընդունում
են բանկային տոկոսի միջին դրույքը: Այդպիսի մոտեցումը տրա
մաբանական է, քանի որ ներդրումային տարբերակի ընտ
րու
թյան
դեպքում ներդումների սպասվող շահութաբերությունը պետք է
բարձր լինի վարկի տոկոսի միջին դրույքից: Կապիտալի արժեքով
չափվում է կազմակերպության շուկայական գնի մակարդակը:
Հատկապես այդ կապը բավական արտահայտիչ է բաժնետիրական
ընկերության գործունեության դեպքում, որի բաժնետոմսերի արժեքը
ֆոնդային շուկայում պարբերաբար բարձրանում է կամ նվազում,
ինչն էլ ազդում է ընկերության կապիտալի արժեքի վրա: Հետևաբար`
կապիտալի արժեքի կառավարումը համարվում է կազմակերպության
շուկայական գնի բարձրացման անհրաժեշտ պայման:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Որո՞նք են կապիտալի բաղադրիչները:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում կապիտալի արժեքը:
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3.2 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ
Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրիք` ՔՕ հոդված 154-ի`
«Պարտատոմս է համարվում այն արժ եթ ուղթ ը, որը հավաստում է
դրա տիրապետող ի իրավունքը` դրանում նշված ժամկետում պար
տատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական
արժ եքը կամ գույքային այլ համարժ եք: Պարտատոմսը դրա տիրա
պետող ին իրավունք է տալ իս նաև ստանալ պարտատոմսի անվա
նական արժ եքից տոկոս կամ այլ գույքային իրավունքներ»:
Այսպիսով, պարտատոմսն իր մեջ ներառ ում է երկու կարև որ
տարր`
1. թողարկող ի պարտավորությունը վերադ արձնել պարտա
տոմս տիրապետող ին որոշակի նախատեսված ժամկետում
անվանական արժ եքը, որը նշված է պարտատոմսում,
2. թողարկող ի պարտավությունը վճարել ֆիքսված (եկամուտ)
տոկոս անվանական արժ եքից:
Ենթ ադրենք 2009թ. գնվել են պետական պարտատոմ
սեր տարեկան 12.625% եկամտաբերությամբ 5 տարի մարման
ժամկետով: Պարտատոմսի անվանական արժ եքը կազմում է
1000$: Դա նշանակում է, որ մինչ 2014թ. վճարվելու է տարեկան
0.12625*1000=126.25$ գումար: Պարտատաոմսի մարման տարում
պարտատոմս տնօրինող ը կստանա 126.25$ տոկոսագ ումար և
1000$ անվանական արժ եքը: Այսպիսով դրամական եկամուտները
կլինեն.
10թ - 126.25$
11թ - 126.25$
12թ - 126.25$
13թ - 126.25$
14թ - 1126.25$
Հարց է առ աջանում, թե 2009թ.-ին որքան է կազմում նշված
դրամական հոսքերի բերված արժ եքը: 2009թ.-ին միջնաժ ամկետ
պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը կազմում է
տարեկան 7.6%: Դա այն գումարն է, որից հրաժ արվում ենք, ձեռք
բերելով արժ եկտրոնային պարտատոմսեր տարեկան 12.625%
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եկամտաբերությամբ: Որպեսզ ի գնահատենք արժ եկտրոնային
պարտատոմսերը, անհրաժ եշտ է դիսկոնտացնել պոտենցիալ դրա
մական հոսքերը 7.6%-ով:
PV = 126.25/1.076 +126.25/(1.076) 2 + 126.25/(1.076) 3 + 126.25/(1.076) 4 + 1126.25/
(1.076) 5 = 1202.77

Այսպիսով կարել ի է ասել, որ տարեկան 12.625% եկամտաբե
րությամբ պետական պարտատոմսը արժ ե 1202.77$ գումար:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ է պարտատոմսը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում պարտատոմսի բերված արժ եքի ցու
ցանիշը:
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3.3 ԱՆԺԱՄԿԵՏ ՌԵՆՏԱՆ ԵՎ ԱՆՈՒԻՏԵՏԸ
Արժ ույթ ի միջազգ ային շուկայում գոյություն ունեն արժ եթղ
թեր, որոնց անվանում են անժ ամկետ ռենտա: Դրանք պետական
պարտատոմսեր են, որոնց մարման վերաբերյալ պետությունը իր
վրա չի վերցնում ոչ մի պարտավորություն, բայց իրականացնում է
տարեկան ֆիքսված եկամուտների անժ ամկետ վճարում: Այդպիսի
արժ եթղ թ երի եկամտաբերությունը որոշվում է դրամական հոս
քերի և բերված արժ եքի հարաբերակցությամբ՝
R = C/PV

Փորձենք ստանալ վերը նշված բանաձև ը: Գիտենք, որ
PV = C/(1+r) + C/(1+r) 2+…….

Նշանակենք՝

A=C/(1+r)
X=1/(1+r)

Կստանանք, որ՝
			

PV = A(1+X+X 2+…) 			

(1)

Հավասարման 2 կողմերն էլ բազմապատկենք X-ով,
			PVX = A(X+X 2+…) 				(2)

հավասարումից հանենք (2) հավասարումը,
PV (1-X) = A

Տեղադրենք A-ն և X-ը:
PV (1-1/(1+r)) = C/(1+r)

Երկու մասն էլ բազմապատկենք (1+r) -ով, կստանանք.
R = C/PV

Ենթ ադրենք անհրաժ եշտ է որև է կազմակերպությանը ապա
հովել հաստատուն տարեկան գումարով: Եթ ե տոկոսադրույքը
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շուկայում 10%-է և անհրաժ եշտ է տարեկան փոխանցել 100000$
գումար առ անց ժամանակային սահմանափակման, ապա այդ
նպատակի համար այսօր անհրաժ եշտ է 1000000$ գումար.
PV = C/R = 100000/0.1 = 1000000

Այժմ փորձենք օրինակում ներմուծել աշխատավարձի հնարա
վոր աճ: Ենթադրենք աշխատավարձերը տարեկան աճում են միջինը
4%-ով: Այս դեպքում առաջին տարում կփոխանցվ ի 100000 գումար,
երկրորդ տարում լրացուցիչ 1.04*100000 գումար և այդպես շարու
նակ: Եթե աշխատավարձի աճի տեմպը նշանակենք g-ով, ապա.
PV = C 1/(1+r) + C 1(1+g)/(1+r) 2 + C 1(1+g) 2 /(1+r) 3…

Ընդհանրացնելով կարել ի է նշել ավել ի պարզ բանաձև:
Ենթ ադրելով, որ r > g, ապա անժ ամկետ աճող ռենտայի բերված
արժ եքը հավասար է.
Մեր օրինակում՝

PV = C 1/(r-g)

PV = C 1/(r-g) = 100000/(0.1-0.04) = 1666 667$

1-ից - t տարվա կանոնավոր վճարումները /անու իտետը/ հավա
սար է երկու անժ ամկետ ռենտաների տարբերությանը:
Առ աջին տարուց սկսվող վճարում ներով անժ ամկետ ռենտան
հավասար է.
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Վերը ներկայացված է նաև անժ ամկետ ռենտայի 2-րդ տեսակը,
որի վճարումները սկսվում է t+1 տարուց: t տարում անու իտետի
բերված արժ եքը հավասար է C/r, իսկ t+1-ը`
PV = C/(r(1+r)t)

Վերը նշված երկու անժ ամկետ ռենտաներն էլ ապահովում են
դրամական հոսք t+1 և ավել տարիների համար: Ի տարբերություն
երկրորդ ի առ աջին անժ ամկետ ռենտան ապահովում է նաև դրա
մական ներհոսք 1-ից t տարի: Այլ կերպ ասած 1-ից t տարվա անու ի
տետի բերված արժ եքը հավասար է երկու անժ ամկետ ռենտաների
տարբերությանը.
PV =C(1/r -1/r(1+r)t)

Փակագծ երում նշված ը անվանվում է անու իտետի գործ ակից:
Ենթ ադրենք նախապես անհրաժ եշտ է պարզել, թե որքան
կարժ ենա 20 տարվա ընթ ացքում տարեկան 100000$ գումար
վճարումները:
PV = 100000(1/0.1 - 1/0.1*1.120) = 100000*8.514 = 851400$

Համեմատության համար հաշվենք նաև, թե որքան գումար
կառ աջացներ տարեկան 100000$ գումարը, եթ ե այդ գումարով
կատարեինք ներդրում.
FV = PV*(1+r)t=851400*1.120 =5730000

մլն. դոլար, որտեղ
FV - ապագ ա արժ եքն է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1.
2.
3.
4.

Ի՞նչ է անժ ամկետ ռենտան:
Ի՞նչ է անուտետը:
Ինչպե՞ս են հաշվում անժ ամկետ ռենտան:
Ինչպե՞ս են հաշվում որոշակի ժամկետով անու իտետը:
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3.4 ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ
Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի` «Բաժնետոմս է համար
վում այն արժ եթ ուղթ ը, որը հավաստում է դրա տիրոջ (բաժնետի
րոջ) բաժնետիրական ընկերության շահույթ ից շահութ աբաժ ին
ստանալու, բաժնետիարական ընկերության գործ երի կառ ավար
մանը մասնակցելու և նրա լուծ արումից հետո մնացած գույքից մաս
ստանալու իրավունքը»: Բաժնետոմսերը կարող են լինել` ըստ ներ
կայացնող ի կամ անվանական, ազատ շրջանառ ու կամ սահմանա
փակ շրջանառ ու, հասարակ կամ արտոնյալ:
Ըստ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի`
«Բաժնետիրական ընկերություն է համարվում առևտրային կազմա
կերպություն հանդ իսացող այն տնտեսական ընկերությունը, որի
կանոնադրական կապիտալ ը բաժ անված է Ընկերության նկատ
մամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիաց
նող որոշակի թվով բաժնետոմսերի»: Այս սահմանումից հետև ում
է, որ` բաժնետոմս է համարվում այն արժ եթ ուղթ ը, որը վկայում է
բաժնետիրական կապիտալում դրա տիրոջ (սեփականատիրոջ,
բաժնետիրոջ) պարտավորական իրավունքի մասին:
Սովորական բաժնետոմսի դիմաց ստացվել իք եկամուտը
լինում է 2 տեսակի.
1. դիվ իդ ենտներ (շահութաբաժինների) տեսքով,
2. բաժնետոմսի շուկայական գնի բարձրացումից:
Սովորաբար ներդրողները ցանկանում են ստանալ վերը նշված
եկամուտներից երկուսն էլ կամ էլ վատագ ույն դեպքում գոնե մեկը:
Ենթ ադրենք, բաժնետոմսի շուկայական գինը կազմում է P 0,
տարեվերջում դրա սպասվող գինը` P 1 մեկ տարի հետո մեկ բաժ
նետոմսին բաժ ին ընկնող շահութ աբաժ աժ ինը` Div1: Եկամտաբե
րության նորմը, որը ակնկալում է իրեն ապահովել ներդրող ը այդ
մեկ տարվա համար, որոշվում է որպես մեկ բաժնետոմսից ստաց
վող շահութ աբաժնի Div1, և գնի աճի` P 1-P0 գումարի հարաբերակ
ցությունը սկզբնական (ձեռքբերման) գնի` P0.
êå³ëíáÕ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ =
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Div1 + (P1 − Po )
Po

Ներդրողի կողմից սպասվող եկամտաբերության նորմը սովո
րաբար անվանում են, շուկայական կապիտալիզացիայի դրույք:
Օրինակ.
Ենթադրենք Պլազմա ԲԲԸ մեկ բաժնետոմսը վաճառվում է 100
դոլարով: Մեկ տարի հետո ներդրողները ակնկալում են ստանալ 5$
շահութաբաժին (Div1=5): Միաժամանակ, նրանք ակնկալում են մեկ
տարի հետո բաժնետոմսը օտարել 110$: Այս դեպքում սպասվող
եկամտաբերության նորմը կլինի 15%`
5+ (110-100)
r = ______________ = 0,15
100

կամ 15%:

Համապատասխանաբար, եթ ե հայտնի են կանխատեսում ները
շահութ աբաժ ինների մեծ ության, օտարման գնի վերաբերյալ, ինչ
պես նաև նույն ռիսկայնության աստիճան ունեցող բաժնետոմսերի
եկամտաբերության նորմը, ապա կարել ի է ստանալ բաժնետոմսի
ընթ ացիկ շուկայական (արդ արացված) գինը.
Div1+ P1
5+110
Po = _________
= ______ = 100 դոլ.
1+r
1+0,15
Որտեղ ի՞ց է հայտնի, որ P0 =100 ճիշտ գին է: Հակառ ակ դեպ
քում, եթ ե P0 լինի մեծ կամ փոքր 100 դոլարից, այդ գինը չի կարող
երկար ժամանակ հաստատվել կապիտալ ի շուկայում: Եթ ե P0>100,
ապա Պլազմա ԲԲ ընկերության բաժնետոմսերը կապահովեն ավե
լի քիչ սպասվող եկամտաբերություն, քան շուկայում առկա այլ բաժ
նետոմսերը և, հետև աբար, ներդրողները կտեղափոխեն իրենց գու
մարները` կատարելով այլ բաժնետոմսերում ներդրումներ: Որպես
հետև անք կնվազ ի ընկերության բաժնետոմսի շուկայական գինը:
Նույն տրամաբանությամբ կարել ի է ցույց տալ, որ բաժնետոմսի
շուկայական գինը կաճի, եթ ե P0<100:
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Հիմնական հետև ությունը այն է, որ ժամանակի ցանկացած
պահին նույն ռիսկայնության կատեգ որիային պատկանող բաժնե
տոմսերի համար սահմանվում են շուկայական այնպիսի գին, որը
ապահովում է սպասվող եկամտաբերության նույն նորմը:
Սա է նորմալ գործ ող կապիտալ ի շուկայում հավասարակշ
ռությունը ապահովելու համար անհրաժ եշտ պայմանը:
Քննարկված օրինակը բերված էր մեկ տարվա ընթ ացքում
ստացվող դրամական միջոցների հոսքերի ստացման համար:
Մեկ տարի հետո բաժնետոմսի գնի կանխատեսումը բավականին
դժվար է կանխորոշել: Այնու ամենայնիվ, տեսնենք, թե ինչից է կախ
ված մեկ տարի հետո ստացվող բաժնետոմսի շուկայական գինը:
Եթ ե ճիշտ է ընթ ացիկ շուկայական գնի որոշման բանաձև ը,
ապա այն ճիշտ է ապագ այում որոշվող (մեկ տարի հետո) բաժնե
տոմսի շուկայական գնի համար: Հետև աբար`

P1 =

Div2 + P2
1+r :

Սա նշանակում է, որ մեկ տարի հետո ներդրողներին արդեն
կհետաքրքի երկրորդ տարում ստացվող շահութաբաժինների
մեծությունը, ինչպես նաև երկրորդ տարվա վերջում բաժնետոմսի
գինը: Այսպիսով, կարելի է Po -ն կանխորոշել օգտագործելով Div2
և P 2 մեծությունների սպասվող արժեքները, և կարող ենք P0 -ն
արտահայտել Div1, Div2 և P 2 –ի միջոցով.
Po =

Div1 + P1
1
(Div1 + P1 ) = 1  Div1 + Div2 + P2  = Div1 + Div2 + 2P2
=
1+r
1+r
1+r
1+r  1+r
(1 + r ) .

Վերադ առնանք քննարկված օրինակին: Առ աջին տար
վա վերջում բաժնետոմսերի արժ եքի աճը ներդրողների կողմից
հավանաբար կարել ի է բացատրել նրանով, որ նրանք ակնկա
լում են ավել ի մեծ չափով շահութ աբաժ իններ և գնային տատա
նումներից եկամուտ ստանալ երկրորդ տարվա վերջում: Օրինակ,
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եթ ե ներդրողները երկրորդ տարում ակնկալում են ստանալ 5,5$
շահութ աբաժ ին, իսկ շուկայական գինը երկորդ տարվա վերջում`
121$, ապա`

Այնուհտեև,
օգնությամբ`

կարելի

է

որոշել

կամ

առաջին

բանաձևի

Կամ էլ այլ կերպ`

Փաստորեն մենք կարողացանք կապ հաստատել ընթացիկ
գնի և երկու տարվա համար կանխատեսվող շահութաբաժինների`
Div1 և Div2, ու երկրորդ տարվա վերջում ստացվող շուկայական գնի`
P 2-ի միջև: Նույն տրամաբանությամբ կարելի է P 2-ը փոխարինել
(Div3 + P3 ) / (1 + r ) -ով և ընթացիկ գինը կապել երրորդ տարում
ստացվող գնի ու երեք տարիների ընթացքում ստացվող շահու
թաբաժինների հետ: Այսպես կարելի է շարունակել N տարիների
համար և ստանալ գինը որոշելու ընդհանուր բանաձև`

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ է բաժնետոմսը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում բաժնետոմսի եկամտաբերությունը:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում բաժնետոմսի բերված արժեքը:
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3.5 ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՆՈՐՄԸ
Ենթ ադրենք կանխատեսվում է ընկերության (կազմակեր
պության) բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան վճարվող շահութ աբա
ժինների հաստատուն աճ: Սա չի բացառ ում տարբեր տարիներում
աճի տեմպի տատանում, սակայն սպասվող աճի տեմպը աճում է
հաստատուն մեծ ությամբ: Արդ են հայտնի է, որ այդ բաժնետոմսի
բերված արժ եքը կլինի`
P 0 = Div1/(r-g),

որտեղ

r-ը կապիտալ իզացիայի դրույքն է,
g-նաճի տեմպն է:
Այս բանաձև ը կարել ի է օգտագ ործ ել միայն այն դեպքում, երբ
դիսկոնտի դրույքը մեծ է աճի տեմպից (r>g):
r = Div1/P 0 + g

Կապիտալ իզացիայի նորմը հավասար է դիվ իդենտային եկամտի
նորմի՝ (Div1/P0) և դիվ իդենտի սպասվել իք աճի տեմպի` (g) գումարին:
Այսպիսով՝
Դիվ իդ ենտային եկամտի նորմը հավասար է Div1/P0:
Փորձենք հաշվել g-ն:
Նախ պետք է որոշել դիվ իդ ենտների վճարումների գործ ակիցը,
այսինքն մեկ բաժնետոմսի գծով դիվ իդ ենտի հարաբերությունը
շա
հույ
թ ին՝ (EPS): Են
թ ադ
րենք այն կազ
մում է 45%: Դա նշա
նա
կում է, որ յուրաքանչյուր տարի ընկերությունը 1 բաժնետոմսի գծով
շահույթ ի 55%-ով վերաֆինանսավորում է բիզնեսը:
K = 1 - Div1/EPS 1,

որտեղ՝

K- վերաֆինասավորման գործ ակիցն է:
Սեփական կապիտալ ի եկամտաբերությունը հավասար է՝
ROE = EPS1/P0
g = K*ROE

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ է կապիտալ իզացիայի նորմը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում կապիտալ իզացիայի նորմը:
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3.6 ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ԳՆԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՅԹԻ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ներդրողները հաճախ են օգտագ ործ ում «աճի բաժնետոմսեր»
և «եկամտային բաժնետոմսեր» տերմինները: Առ աջին դեպքում
բաժնետոմսերը գլխավորապես ձեռք են բերվում հույս ունենալով
ապահովել շահույթ ի հավելաճ, այլ ոչ թե ապահովել ընթ ացիկ եկա
մուտներ: Մյուս կողմից եկամտային բաժնետոմսերը ձեռք են բեր
վում հիմ նականում դրամական տեսքով շահութաբաժիններ ստա
նալու ակնկալ իքով: Տեսնենք` կա արդյոք տարբերություն այդ երկու
մոտեցում ների միջև:
Քննարկենք այն դեպքը, երբ ընկերությունն ընդհանրա
պես որև է վերաներդրում չի իրականացնում, իսկ գոյացած ողջ
շահույթ ը վճարում է որպես շահութաբաժին: Այս դեպքում, ընկե
րության բաժնետոմսերից սպասվող եկամտաբերությունը հավա
սար կլինի շահութաբաժնի գումարի և բաժնետոմսի գնի հարա
բերակցությանը, և քանի որ ամբողջ շահույթ ը տրվում է որպես
շահութաբաժին, ապա սպասվող եկամտաբերությունը կարել ի է ներ
կայացնել/հաշվարկել որպես մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ ի`
EPS, և բաժնետոմսի շուկայական արժ եքի հարաբերակցություն:
Օրինակ, եթ ե EPS=10, իսկ բաժնետոմսի գինը=100, ապա
սպասվող եկամտաբերություն = դիվիդենտային եկամտի (շահու
թաբաժնի) նորմ = շահույթ-գին գործակից=
որտեղից կարելի է նաև գտնել.

Աճող բաժնետոմսերի սպասվող եկամտաբերությունը նույն
պես կարող է հավասար լինել գին-շահույթ հարաբերակցությանը:
Այս դեպքում շահույթ ը կամ շահույթ ի մի մասը վերաներդրվում է
շուկայական կապիտալ իզացիայի նորմից ավել ի մեծ կամ փոքր
եկամուտ ապահովելու համար:
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Օրինակ, ենթ ադրենք, վերոհիշ յալ ընկերությունը հաջորդ
տարի նախատեսում է մեկ բաժնետոմսի հաշվով 10 դոլարի չափով
ներդրում կատարել: Սա իր հերթ ին նշանակում է, որ մյուս տարի`
t=1, շահութ աբաժ իններ չեն վճարվ ի: Միաժ ամանակ, նախագ իծն
իրականացնելու դեպքում, այն յուրաքանչ յուր հաջորդ տարի
կապահով ի 1 դոլար շահույթ մեկ բաժնետոմսի համար, այնպես որ
շահութաբաժիններ կարել ի է մեծ ացնել մինչև 11 դոլար մեկ բաժնե
տոմսի համար:
Եթ ե ենթ ադրենք, որ այդ ներդրումային ծրագ իրը նույն ռիսկայ
նության աստիճանն ունի, ինչը որ ընկերության գործ ունեության
ռիսկն է, ապա նախագծ ի NPV t=1 տարում գտնելու համար ծրագ
րից ստացվող դրամական միջոցների հոսքերի մեծ ությունը պետք
է դիսկոնտավորել 10% դրույքով.
առ աջ ին տար ում մեկ բաժնետ ոմս ին ընկն ող

Այսպիսով, ստացվում է, որ տվ յալ ներդրումային ծրագ իրը
չի ավելացնում/մեծ ացնում ընկերության արժ եքը և ապագ այում
ստացվող շահույթ ը, որը այդ ծրագրի օգնությամբ կարել ի է ստա
նալ, հավասար է այլ ընտրանքային ծախսերին: Ինչպիսի ազդ ե
ցություն կունենա նախագ իծն իրականացնելու վերաբերյալ որոշ
ման ընդ ունումն ընկերության բաժնետոմսերի գնի վրա. պարզ է,
որ ոչ մի: Առ աջին տարում շահութաբաժնի վճարման չափի փոքրա
ցումը մինչև զրո` լիով ին կոմպենսացվում է հաջորդ ական տարի
ներում շահութ աբաժ ինների մեծ ացման հաշվ ին արժ եքի մեծ աց
մամբ: Հետև աբար այս դեպքում ևս շուկայական կապիտալ իզա
ցիայի նորմը հավասար է շահույթ-գին գործ ակցին.

Նշենք, որ շահույթ-գին գործ ակիցը հավասարվում է շու
կայական կապիտալ իզացիայի նորմին միայն այն դեպքում, երբ
նոր նա
խագ
ծ ի NPV=0: Սա շատ կար
և որ պահ է. մե
նե
ջեր
նե
րը
հաճախ են ընդ ունում սխալ որոշում` շփոթ ելով շահույթ-գին
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գործ ակիցը շուկայական կապիտալ իզացիայի նորմայի հետ: Ընդ
հանուր առմամբ կարել ի է բաժնետոմսերի գինը դիտարկել որպես
աճի բացակայության դեպքում միջին կապիտալացվող արժ եքին
գումարած աճի հեռ անկարների բերված արժ եքը:

Օրինակ.
Քննարկված օրինակում ենթ ադրվում էր, որ և՛ շահութաբաժին
ները, և՛ շահույթ ը աճում են, սակայն բաժնետոմսերի գինը դրանից
չի աճում: Սխալ կլիներ, ընկերության գործ ունեության արդյունա
վետությունը նմանեցնել մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ ի հետ:
Այն կազմակերպությունը, որը վերաներդնում է շահույթ ը շուկայա
կան կապիտալ իզացիայի նորմից ավել ի ցածր դրույքով, կարող է
մեծ ացնել շահույթ ը, սակայն, անխուսափել իորեն կնվազ ի բաժնե
տոմսի արժ եքը:
Վերադ առնանք Պլազմա ընկերության աճող բաժնետոմսե
րին: Հիշենք, որ շուկայական կապիտալ իզացիայի նորմը կազմում
է 15%, սպասվում է, որ առ աջին տարվա վերջում կվճարվ ի 5 միա
վոր շահութ աբաժ ին մեկ բաժնետոմսի համար, այնուհետև, յուրա
քանչ յուր տարի շահութ աբաժ ինների վճարումը կաճի հաստատուն
տարեկան 10%-ով: Հետև աբար,

Ենթադրենք, որ մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթը կազմում
է 8,33 դոլար: Այս դեպքում դիվիդենտների վճարման գործակիցը
կազմում է`
դիվիդենտների վճարումների գործակից=
Ենթադրենք նաև, որ սեփական կապիտալի շահու
թ ա
բերությունը կազմում է 0,25: Սա էլ բացահայտում է 10% աճի տեմպը`
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Աճի տեմպ=g=վերաներդրման գործակից xROE=0,4x0,25=0,1
Եթե Պլազմա ընկերությունը չվարեր աճի քաղաքականություն,
դրա բաժնետոմսի արժեքը կլիներ`
Սակայն հայտնի է, որ Պլազմա ընկերության բաժնետոմսերը
100 դոլար են: 44,47 դոլարի տարբերությունը այն գումարն է, որը
ներդրողները վճարում են աճի հեռ անկարների համար:
Յուրաքանչյուր տարի Պլազմա ընկերությունը նոր ակտիվնե
րում վերաներդնում է շահույթ ի 40%-ը: Առ աջին տարում այդ ընկե
րությունը ներդնում է 3,33$ և միաժ ամանակ սեփական /բաժնետի
րական/ կապիտալ ի շահութ աբերությունը կազմում է 25%: Այսպի
սով, այդ ներդրումները յուրաքանչյուր տարի սկսած (t=2)-ից ապա
հովում են կանխիկ 0,25x3,33=0,833$-ի դրամական միջոցների
հոսքեր: Այդ ներդրումների NPV 1 կլինի`

Երկրորդ տարում տեղ ի է ունենում նույնը մի տարբերությամբ,
որ կազմակերպությունը ներդրում է 3,67 դոլ., այսինքն 10% շատ,
քան նախորդ տարում: Հետև աբար, t=2 տարում ներդրում ների
NPV կլինի`

0,833=0,25x3,33
2-րդ տարում`8,33+8,33x0,4x0,25=8,33x1,1 և սրա էլ 0,4-ը
վերաներդնում է` 8,33x1,1x0,4=3,33x1,1
Այսպիսով, Պլազմա ընկերության բաժնետոմսերի եկամուտ
ները կարել ի է բաժ անել որպես`
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1. Շահույթ ի մի մասից դրամական հոսքեր, որոնք կարող են
վճարվել շահութ աբաժ ինների տեսքով, եթ ե ընկերությունը
չի աճում,
2. որպես մեկական տոմսերի համախումբ` հաջորդ ող յուրա
քանչյուր տարվա համար, որը հնարավորություն է տալ իս
իրականացնել դրական NPV-ով ներդրումներ: Հայտնի է,
որ բաժնետոմսերի արժ եքի առ աջին բաղադրիչը հավա
սար է`
Շահույթի հոսքի բերված արժեք

1

դոլ.

Երկրորդ բաղադրիչի առաջին տոմսը արժի 2,22 դոլար, t=1
տարում, երկրորդը` 2,22x1,1=2,44 դոլ. t=2-րդ տարում, երրորդը`
2,44x1,1=2,65 դոլար. t=3 տարում և այլն: Հետևաբար` աճի
հեռանկարների
Այս ամենից հետևում է, որ.
Բաժնետոմսի գին = շահույթի հոսքի բերված արժեք
1

Իսկ ինչո՞ւ են Պլազմա ընկերության բաժնետոմսերը աճի
բաժնետոմսեր: Ոչ թե նրա համար, որ աճը 10% է, այլ նրա համար, որ
կազմակերպության ներդրումների NPV-ն բաժնետոմսերի գնի զգալի
մաս է կազմում (44%): Բաժնետոմսի գինը ներկայիս դրությամբ
ար
տացոլում է ապագայում ներդրումների և գործունեության
արդյունքների վերաբերյալ ներրդողների սպասումները:
Աճի բաժնետոմսերը վաճառվում են ավելի մեծ գին-շահույթ
գործակցով, քանի որ ներդրողները ցանկություն են հայտնում
այսօր վճարել ներդրումներից սպասվող լրացուցիչ շահույթի
համար, որոնք դեռ չեն իրականացվել:
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ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ի՞նչ կապ գոյություն ունի բաժնետոմսի գնի և շահույթի
միջև:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում շահութաբաժնի նորմը:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում աճող բաժնետոմսերի սպասվող
եկամտաբերությունը:
4. Ինչպե՞ս են հաշվում գին-շահույթ գործակիցը:
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ԳԼՈՒԽ 4

ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՊՈՐՏՖԵԼԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

4.1 ՌԻՍԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ
Ներդրումների ֆինանսական վերլուծ ությունում անխուսափե
լիորեն առկա է անորոշությունը` ծախսերի և հատույցի բազմարժ ե
քությունը: Այդ իսկ պատճառ ով անհրաժ եշտություն է առ աջանում
չափել ռիսկը և որոշել դրա ազդ եցությունը ներդրումների արդ
յունքների վրա:
Լայն տարածում ունեցող «ռիսկ» տերմինը հաճախ տարբեր
ձևով է ընկալվում: Դրա բովանդակությունը շատ դեպքերում բնորոշ
վում է այն կոնկրետ խնդրով, որտեղ այդ տերմինն օգտագործվում
է: Բավական է թվարկել այնպիսի ռիսկերի տեսակներ, ինչպիսիք են
արժութային, վարկային, քաղաքական, ներդրումային, տեխնոլո
գիական, իրացվել իության և այլ ռիսկերը: Նշենք, որ անգամ ռիսկի
ամենաընդհանուր սահմանումը չի մնացել անփոփոխ ժամանակի
մեջ: Խոսելով տնտեսագիտության մեջ «ռիսկ» տերմինի գիտական
սահմանման մասին` հիմ նականում մեջբերում են Ֆ.Նայտին (1921),
որն առաջարկել է տարբերակել ռիսկը և անորոշությունը: Այս իմաս
տով, ռիսկը առկա է այն ժամանակ, երբ մի գործողություն կարող է
բերել մի քանի իրար բացառող արդյունքների` հավանականություն
ների հայտնի բաշխումով: Իսկ եթե այդպիսի բաշխումը հայտնի չէ,
ապա համապատասխան իրավ իճակը դիտվում է որպես անորո
շություն: Այս ամենից պարզ է դառնում, որ այստեղ խոսքը գնում է
ոչ թե ռիսկի սահմանման, այլ ընդամենը տեղեկատվության առկա
յության մասին, որով բնութագրվում է ռիսկը:
Տնտեսագ իտության պրակտիկայում, առ ավել ևս ֆինանս
ներում, սովորաբար ռիսկը և անորոշությունը միմյանցից չեն
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տարբերակում: Առ ավել հաճախ որպես «ռիսկ» հասկացվում է որո
շակի հնարավոր կորուստ, որն ի հայտ է գալ իս պատահական իրա
դարձությունների պատճառ ով:
Տնտեսագ իտության գործ ունեության որոշ բնագ ավառներում
արմատավորվել են ռիսկի ըմբռման և չափման կայուն ավանդ ույթ
ներ: Այն առ ավել ցայտուն ի հայտ է գալ իս ապահովագրական
գործ ում: Դեռևս XVIII դարում որպես ռիսկի չափորոշիչ վերցրվել
է ապահովագրող ի հնարավոր կորուստը, ֆինանսական գործ ու
նեության մյուս ուղղություններում ռիսկը ևս հասկացվում է որպես
որոշակի կորուստ: Այն կարող է լինել օբյեկտիվ, այսիքն` տնտեսա
վարող սուբյեկտի քայլերի և արդյունքների վրա որոշվել արտաքին
ազդ եցությամբ: Այսպես, օրինակ, փող ի գնողունակության անկումը
(սղաճը) կախված չէ տնօրինող ի կամքից և գործ ունեությունից:
Սակայն, հաճախ ռիսկը որպես հավանական կորուստ, կարող է
կապի մեջ լինել այս կամ այն որոշումից կամ վարքագծ ից: Նկա
տենք նաև, որ գործ ունեության որոշակի բնագ ավառներում ռիսկը
հասկացվում է որպես որոշակի անբարենպաստ իրադ արձության
ի հայտ գալու հավանականություն: Որքան մեծ է այդ հավանակա
նությունը, այնքան մեծ է նաև ռիսկը: Ռիսկի այսպիսի սահմանումն
առ ավել արտահայտված է այն դեպքերում, երբ իրադ արձությունը
կամ տեղ ի կունենա կամ էլ ոչ:
Այն դեպ
քում, երբ հնա
րա
վոր չէ կո
րուստ
նե
րը կամ դրանց
հավանականություններն անմիջականորեն որոշել, ռիսկը կարել ի
է դասակարգ ել համապատասխան օբյեկտների պրոցեսների կամ
երև ույթների դասակարգման միջոցով` ելնելով դրանց հնարավոր
կորուստներից, վնասներից և այլն: Դասակարգ ումը հիմնականում
արվում է էքսպերտային դատողությունների վրա:
Ռիսկի առկայության դեպքում, բնական է ռիսկային հավե
լավճարների (պրեմիաների) օգնությամբ կոմպենսացնել այն: Այդ
պրեմիաներն իրենցից ներկայացնում են տարբեր տեսակի հավե
լադ իրներ (գնի, %-ի, տարիֆի վրա ևայլն), որոնք հանդ ես են գալ իս
որպես «ռիսկի համար պարգև»:
Ռիսկի չեզոքացման երկրորդ մեխանիզմը դա ռիսկի կառ ավա
րումն է: Վերջինս իրականացվում է տարբեր տեսակի գործ իքների
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կիրառման և գործ ողությունների իրականացման միջոցով, օրի
նակ. ֆորվարդ ային համաձայնագրերի (պայմանագրերի) կնքումը,
արժ ութ ային կամ տոկոսային օպցիոնների ձեռքբերումը և այլն:
Ռիսկի կրճատման մյուս եղանակը, որը կիրառվում է ներդրու
մային որոշումներում, դա դիվերսիֆիկացիան է, որը ենթ ադրում
է ներդրումային գումարի բաշխում (բաժ անում) մի քանի տարբեր
օբյեկտների միջև: Ընդհանուր առմամբ, դիվերսիֆիկացիան ցան
կացած տեսակի ռիսկի կրճատման համընդհանուր եղանակն է:
Պորտֆելում արժեթղթերի քանակի մեծ ացմանը զուգ ահեռ, փոք
րանում է ռիսկի ընդհանուր մեծ ությունը:
Նշենք, որ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ռիսկը կարող
է ի հայտ գալ տարբեր աղբյուրների համակցումից: Եվ, քանի որ
այդ բոլոր աղբյուրները փոխկապված են, անհնար է փաստացի
հաշվարկել ռիսկը, որը ի հայտ է գալ իս յուրաքանչյուր աղբյու
րից` առ անձին վերցրած: Առ անձնացնենք հիմնական տեսակները.
գործնական, ֆինանսական, գնողունակության, տոկոսադրույքի,
իրացվել իության, շուկայական և պատահական ռիսկեր:
Գործնական ռիսկ:
Առևտրային ընկերությունը կարող է ապահովել ոչ բավարար
չափով եկամուտ, և որպես արդյունք ներդրող ը կարող է մատնվել
անհաջողությունների կամ ընդհանրապես սնանկանալ: Այլ կերպ
ասած, երբ հասույթ ը բավարար չէ պարտավորությունները ծածկե
լու համար, ընկերության սեփականատերն շահույթ չեն ստանում;
Գործնական ռիսկը դա ներդրումներից այն եկամտի ստաց
ման անորոշության աստիճանն է, որը կբավականացնի ներդրող
ներին տոկոսների վճարման, պարտքի ընդհանուր գումարների
վերադարձման, շահութաբաժինների և այլ հասանել իք գումարների
համար: Գործնական ռիսկը հիմ նականում կախված է իրականաց
վող բիզնեսի ձևից: Օրինակ. կոմունիկացիոն ոլորտում աշխատող
ընկերությունների բաժնետոմսերի ռիսկը տարբերվում է անշարժ
գույքով կամ (արտադրական) արդյունաբերող ընկերությունների
ռիսկից:
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Միաժ ամանակ, առկա է այն պատկերացումը, որ նույնան
ման ֆիրմաներում կամ անշարժ գույքում ներդրումներն ունեն
նույն գործնական ռիսկը, չնայած նրան, որ կառ ավարման տարբե
րությունները, ծախքերի և գտնվելու վայրերի միջև տարբերություն
ները կարող են պատճառ լինել ռիսկի մակարդ ակի տատանում ների:
Ֆինանսական ռիսկ:
Կազմակերպության ֆինանսավորման կամ ներդրում ներն
իրականացման նպատակով փոխառ ու կապիտալ ի ներգրավման
հետ կապված ռիսկն անվանում են ֆինանսական ռիսկ: Որքան
մեծ է փոխառ ու կապիտալ ի տեսակարար կշիռն ընկերության ընդ
հանուր կապիտալում, այդքան մեծ է ֆինանսական ռիսկը: Ռիսկի
աճը պայմանավորվում է նրանուվ, որ փոխառ ու կապիտալ ի հաշ
վին ֆինանսավորումն ենթ ադրում է տոկոսների վճարման, ինչ
պես նաև, պարտքի հիմ նական գումարի վերադ արձի պարտավո
րություն: Այդպիսի ֆիքսված վճարումները պետք է իրականացվեն
մինչև շահույթ ի բաշխումն ընկերության սեփականատերերի (բաժ
նետերերի) միջև: Իսկ այդ պարտավորությունների չկատարումը
կարող է ինչպես պարտատոմսերի սեփականատերերի, այնպես էլ
բաժնետերերի վնասների առ աջացման պատճառ հանդ իսանալ:
Գնողունակության ռիսկ:
Տնտեսության ողջ մասշտաբով գների մակարդ ակի աճը ևս
առ աջացնում է ռիսկ: (Գնաճի դեպքում մեկ միավոր դրամի գնո
ղունակությունն ընկնում է: Սա նշանակում է, որ դրամի մեկ միա
վորի հաշվով այդ ժամանակահատված ում կարել ի է ձեռք բերել
ավել ի քիչ ապրանքներ և ծառ այություններ, քան առ աջ): Նշենք,
որ ներդրումային այն գործ իքները. որոնց արժ եքները շարժվում են
գնաճի աճին զուգ ահեռ, առ ավել շահութ աբեր են, քան այն գործ իք
ները, որոնք ապահովում են ֆիքսված եկամուտ (սրանք առ ավել
նախընտրել ի են գների անկման ժամանակ):
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Տոկոսադրույքի ռիսկ:
Այն արժ եթղ թ եր ը, որ ոնք ապ ահ ով ում են ֆիքսվ ած եկ ամ ուտ,
ենթ արկվ ում են տոկ ոս ադր ույք ի ռիսկ ի: Տոկ ոս ադր ույքն եր ի
փոփ ոխմ ան ժամ ան ակ այդ արժ եթղ թ եր ի կուրս եր ը տատ անվ ում
են:
Իրացվելիության ռիսկ:
Անհր աժ եշտ ության
դեպքո ւմ
ներդր ում այ ին
գործ իք ի
վաճ առք իր ակ ան ացն ել ու ան ընդ ուն ակ ություն ը հայտն ի է որպ ես
իրացվելիության ռիսկ: Տվ յ ալ ներդր ում այ ին գործ իք ի իր ացվ ե
լիություն ը կարև որ ցուց ան իշ է պորտֆ ել ի ճկուն ությունն ապ ա
հով ել ու համ ար: Ընդ հ ան ուր առ մ ամբ, եթ ե ներդ ր ում այ ին գոր
ծիքն եր ը գնվում (վա ճ առ վ ում) են «թույլ» շու կ ան եր ում, որտ եղ
առ աջ արկ ը և պահ անջ արկ ը փոքր են, որպ ես կան ոն, ցածր
իրացվել ի են, քան այն գործ իքն եր ը, որ ոնք գնվում (վա ճ առ վ ում)
են ակտ իվ շուկ այ ում: Սակ այն, իր ացվ ել ի լին ել ու համ ար ներդ
րում այ ին գործ իքն եր ը պետք է վա ճ առ վ են խել ամ իտ գներ ով:
Հիշ ենք նաև, որ իր ացվ ել իությու ն ը դա ֆին անս ակ ան ակտ իվ ի
որպ ես վճար ել ամ իջ ոց (փող) իր անվ ան ակ ան արժ եք ով հանդ ես
գալ ու հատկ ությունն է:
Շուկայական ռիսկ:
Ներդր ում այ ին գործ իք ի եկ ամտ ի մակ արդ ակ ի փոփ ո
խությունն եր ը հա ճ ախ տեղ ի են ու ն են ում շու կ այ ակ ան ռիսկ ի
հետև անք ով: Այստ եղ ռիսկն առ աջ ան ում է մի շարք գործ ոնն եր ից,
որ ոնք կապվ ած չեն տվ յալ արժ եթղ թ ից կամ գույ ք այ ին ներդ ր ու
մից, օր ին ակ՝ քաղ աք ակ ան, տնտես ակ ան, հաս ար ակ ակ ան իր ա
դարձ ությունն եր ը կամ էլ ներդր ողն եր ի նախ աս իր ությունն եր ը և
ճաշ ակն եր ը:
Ըստ էության շուկ այ ակ ան ռիսկն արտ ահ այտվ ում է արժ եթղ
թեր ի կուրս եր ի տատ ան ում ն եր ում` որք ան շատ է ենթ արկվ ում
տատ անմ ան արժ եթղ թ ի կուրս ը, այնք ան մեծ է շու կ այ ակ ան
ռիսկ ը:
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Պատահական ռիսկ:
Պատ ահ ական ռիսկ ը դա ավել ին է, քան ուղղակի «լու րերը».
այն ի հայտ է գալիս այն դեպք ում, երբ ինչ-որ կարև որ մի իր ա
դարձություն է տեղ ի ունեն ում ընկեր ության կամ սեփ ական ության
հետ, և ամ ենակարև որը, որ այդ իր ադ արձություն ը անսպ աս ել ի
հետև անք է թողն ում դրա ֆինանս ական դրության վրա: Պատ ա
հական ռիսկը դուրս է գալ իս գործնական ու ֆին անս ակ ան ռիս
կերի սահմ աններից, և ոչ միշտ է նշանակ ում, որ ընկեր ության
գործ երը կամ շուկայում ինչ-որ բան այնպ ես չի ընթ ան ում: Հակա
ռակ ը, այն ենթ ադր ում է իր ադ արձություն, որն անսպ աս ել իոր են
էական և անմ իջ ական ազդ ե ց ություն է թողն ում ներդ ր ում ների
արժ եք ի վրա: Օրինակ. ընկեր ության կլան ում, միաց ում, միաձու
լում կամ փոխ առ ու կապ իտ ալ ի հաշվ ին ֆինանս ական միջ ոցների
ներգր ավում:
Ներդր ում ների համ ընդհ ան ուր (համ ախ առն) ռիսկ ը պար ու
նակ ում է երկ ու բաղադ րիչ` դիվերս իֆ իկացվող և չդ իվերս իֆ ի
կացվող ռիսկ: Դիվերս իֆ իկացվող ռիսկ ը, որը հա ճախ անվան ում
են նաև ոչ սիստ եմ ատ իկ կամ անհ ատ ական ռիսկ, ներդ ր ու մ ային
ռիսկի այն մասն է, որը կար ող է վեր ացվել (չե զոք ացվել) դիվեր
սիֆ իկա ց իայի միջ ո ց ով: Այն տեղ ի է ու նեն ում պատ ահ ական կամ
անկառ ավարել ի իր ադ արձություններից (ինչպ իս իք են գործ ա
դուլները, դատ ական գործ երը և կարգ ավորմ ան եղանակները),
որ ոնք տարբ եր կերպ ով են ազդ ում ներդ ր ու մ ային նախ ագ ծ երի
(գործ իքների) վրա:
Չդ իվերսիֆիկացվող կամ սիստեմատիկ ռիսկը, որը կապված
է այնպիսի երև ույթներից, ինչպիսիք են պատերազմները, գնաճը,
քաղաքական իրադ արձությունները, հավասարապես ազդ ում են
բոլոր ներդրումային գործ իքների կամ նախագծ երի վրա և, հետև ա
բար, յուրահատուկ չեն կոնկրետ ներդրումային նախագծ ի համար:
Հետև աբար, համախառն ռիսկը կլինի.
Համախառն ռիսկ = դիվերսիֆիկացվող ռիսկ+ չդիվերսիֆիկաց
վող ռիսկ
Քանի որ բանական ներդրող ը կարող է վերացնել (չեզո
քացնել) դիվերսիֆիկացվող ռիսկը, ստեղծ ելով արժ եթղթ երի
107

դիվերսիֆիկացված պորտֆել, միակ ռիսկի տեսակը, որը պետք է
հաշվ ի առնել, մնում է չդիվերսիֆիկացվող ռիսկը:
Ինչպես գիտենք շուկայական պորտֆել ի եկամտաբերությունը,
ո
րը կազմ
ված է մեծ թվով տար
բեր ար
ժ եթղ
թ ե
րից ա
վե
լ ի քիչ է
ենթ ակա շեղման: Ըստ էության դիվերսիֆիկացիան փոքրացնում
է շեղումը:
Վերը ասված ը գրաֆիկորեն ունի հետևյալ տեսքը.
Պորտֆ ել ի ռիսկ
(ստանդարտ շեղում)

արժեթղթերի քանակ

Գծ ապատկեր 9. Արժեթղթերի քանակի և ռիսկի փոխհարաբերություն

Ինչպես երև ում է գրաֆիկ 9-ից ռիսկի սահմանափակման արդ
յունավետությունը նվազում է, երբ արժ եթղթ երի քանակը գերա
զանցում է 15-ը: Ռիսկը, որը հնարավոր է վերացնել դիվերսիֆիկա
ցիայի միջոցով անվանում են անհատական ռիսկ: Բայց գոյություն
ունի այլ ռիսկ, որից հնարավոր չէ խուսափել պորտֆել ը դիվերսի
ֆիկացնելով: Այդ ռիսկը անվանում են շուկայական ռիսկ: Շուկայա
կան ռիսկը ունի տնտեսական բնույթ, այսինքն կապված է տնտե
սական տատանում ների հետ:
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Պորտֆ ել ի ռիսկ
(ստանդ արտ շեղում)

արժեթղթերի քանակ
1-անհատական ռիսկ,
2- շուկայական ռիսկ
Գծապատկեր 10. Անհատական և շուկայական ռիսկերը

Հետևաբար ներդրողի համար անորոշության աղբյուր է
հանդիսանում տնտեսության շուկայական կառուցվածքը, որից էլ և
կախված է պորտֆելի կառուցվածքը:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1.
2.
3.
4.

Ինչպե՞ս է սահմանվում «ռիսկ» հասկացությունը:
Որո՞նք են ռիսկի հիմնական տեսակները:
Որո՞նք են ռիսկի հիմնական ձևերը:
Ո՞րն է ռիսկի սահմանափակման հիմնական գործոնը
արժ եթղթերի պորտֆելում:
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4.2 ՌԻՍԿԻ ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հայտնի է, որ ներդրումների այլ ընտրանքային ծախսերը կախ
ված են ծրագրի ռիսկայնությունից: Այս արտահայտությունը բազ
միցս նշվել է քննարկված օրինակներում: Այժմ ցույց տանք, թե ինչ
կապ կա այլ ընտրանքային ծախսերի և ռիսկի միջև, ինչպես են
ֆինանսական մենեջերները գնահատում ռիսկը:
Դիտարկենք արժ եթղթ երի 4 պորտֆելների ամերիկյան ընկե
րության հետազոտությունները.
1. Կարճաժ ամկետ գանձապետական մուրհակների պորտֆել
2. ԱՄՆ կառ ավարության երկարաժ ամկետ պարտատոմսերի
պորտֆել
3. Երկարաժ ամկետ կորպորատիվ պարտատոմսերի պորտ
ֆել
4. Standard and Poor ընկերության ֆոնդ ային ինդ եքսը, որն իր
մեջ ներառ ում է 500 ընկերությունների սովորական բաժ
նետոմսերի պորտֆել:
Վերը նշված բոլոր պորտֆելներն էլ ունեն տարբեր աստիճանի
ռիսկայնություն: Ամենաքիչ ռիսկայնությունը ունի 1-ին պորտֆել ը,
իսկ ամենաբարձր՝ 4-րդ պորտֆել ը: Դիտարկենք ներդրումային
ծրագ իր, որի իրագ ործման հետ կապված ռիսկը համապատասխա
նում է S&P գործ ակալության ֆոնդ ային ինդ եքսին: Դիսկոնտի ինչ
դրույք է անհրաժ եշտ օգտագ ործ ել ծրագրի դրամական հոսքերը
դիկոնտացնելու համար: Պարզ է, որ պետք է օգտագ ործ ել շուկա
յական պորտֆել ի սպասվող եկամտաբերության նորմը, այսինքն
եկամտաբերություն, որից պետք է հրաժ արվ ի ներդրող ը` միջոց
ները ներդնելով ներդրումային ծրագրի իրագ ործման մեջ:
Նշանակենք շուկայական եկամտաբերությունը Rm
Rm = Rj + ռիսկի պարգև ատրում, որտեղ
Rj – ոչ ռիսկային տոկոսադրույքն է,
Ոչ ռիսկային կարել ի է համարել գանձապետական
մուրհակները:
Արդյունքների ցրումը նկարագրող վիճակագրական ցու
ցանիշ են դիսպերսիան և ստանդ արտ շեղումը: Շուկայական
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եկամտաբերության դիսպերսիան դա սպասվող ից փաստացի
եկամտաբերության շեղման քառ ակուսին է: Այն որոշվում է.
¸Çëå»ñëÇë³ (r~ ) = ³å³ëíáÕ ³ñÅ»ù (r~ − r ) 2 ,
m

m

m

որտեղ rm − փաստացի եկամտաբերության նորմն է, rm ` սպասվող
եկամտաբերություն:
Ստանդարտ շեղումը դա դիսպերսիայի քառակուսի արմատն է:

~

êï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙ = ¹Çëå»ñëÇ³

Ստանդ արտ շեղումը սովորաբար նշանակում են s − ով, իսկ
2
դիսպերսիան` s
Դիտարկենք դիսպերսիայի և ստանդարտ շեղման հետևյալ
օրինակը:
Ենթադրենք ներդրում է կատարվում 100 ԱՄՆ դոլար գումար:
Այնուհետև նետելով 2 մետաղադրամ` կատարում ենք հետևյալ
գործողությունները.
Գիրի դեպքում նախնական գումարին ավելացնում ենք 20%,
Ղուշի դեպքում հանում ենք 10%:
Գոյություն ունի 4 հնարավոր տարբերակ.
1. գիր + գիր` +40%
2. գիր + ղուշ` +10%
3. ղուշ + գիր՝ +10%
4. ղուշ + ղուշ՝ -20%

~
r

(2)
Սպասվող
եկամտից
շեղումը

(3)
Շեղման
քառակուսի

+40
+10
-20

+30
0
-30

900
0
900

(1) Եկամտաբերու
թյան նորմ (%)

(~r − r )2

¸Çëå»ñëÇ³ = 450
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(4)
(5) Հավանակ
Հավանա
x շեղման
կաություն քառակուսի ((3)
x(4))
0.25
0.5
0.25

225
0
225

Սպասվող եկամուտը հաշվարկվում է.

Այսպիսով կարելի է ասել, որ խաղի տատանումը կամ
անորոշությունը կազմում է 21,21%

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերությունը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերության
դիսպերսիան:
3. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերության
ստանդարտ շեղումը:
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4.3 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Պորտֆել ի դիվերսիֆիկացիայի ազդեցությունը պորտֆել ի
կառավարման վրա պարզելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ
պես է պորտֆել ի ռիսկը կախված առանձին բաժնետոմսերի ռիսկից:
Ենթադրենք պորտֆել ի 60% (I) ընկերության բաժնետոմսերն են,
իսկ 40%` (II) ընկերությանը: Սպասվում է, որ եկող տարում (I) ընկե
րության ե
կամ
տա
բե
րությու
նը կկազ
մի 15%, իսկ (II) ՝ 21%: Ներ
դու
մային պորտֆել ի սպասվող եկամտաբերությունը հավասար կլինի
(0.6*15)+(0.4*21) = 17.4%:
Պորտֆել ի սպասվող եկամտաբերության որոշումը շատ պարզ
և հեշտ գործ ընթ աց է: Պորտֆել ի գնահատման հարցում ամենա
բարդ գործ ընթ ացը պորտֆել ի ռիսկայնության որոշումն է:
Նախկինում (I) ընկերության եկամտաբերության ստանդ արտ
շեղումը կազմել է 28%, իսկ (II) ընկերությանը՝ 42%: Արդյոք այս նույն
թվերը պետք է օգտագ ործ ել ապագ ա սպասվել իք եկամտի շեղումը
որոշել իս:
Կարել ի է ենթ ադրել, որ պորտֆել ի եկամտաբերության ստան
դարտ շեղումը հավասար է առ անձին բաժնետոմսերի եկամտաբե
րության ստանդ արտ շեղման միջին կշռին:
Այսինքն՝ (0.6*28)+(0.4*42) = 33.6%
Նշված ը ճիշտ կլինի միայն այն դեպքում, երբ 2 տեսակի բաժ
նետոմսերի գինը փոփոխվում է միանման:
Փորձենք հաշվարկել մեր ներդրումային պորտֆել ի ռիսկը:
Դրա համար անհրաժ եշտ է լրացնել հետևյալ աղ յուսակը.
Աղ յուսակ 17. Պորտֆելի ռիսկի հաշվարկը
(I) ընկեր ության
բաժնետ ոմս եր
(I) ընկեր ության
բաժնետ ոմս եր
(II) ընկերության
բաժնետոմսեր

X 12s 2
1

X ! X 2s

12

= X 1 X 2 ρ12 s 1s 2
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(II) ընկեր ության
բաժնետ ոմս եր

X ! X 2s

12

= X 1 X 2 ρ12 s 1s 2

X 22s 22

Բաժնետոմսերի մեծ ամասնության համար նկատվում է այն
միտումը, որ դրանք տատանվում են միաժ ամանակ նույն ուղ
ղությամբ: Այս դեպքում կորելացիայի գործ ակիցը դրական է,
հետև աբար դրական է նաև կովարիացիան: Եթ ե բաժնետոմսերի
եկամտաբերությունները շարժվում են միմյանցից անկախ,ապա
կորելացիայի գործ ակիցը և կովարիացիան հավասար են զրո, իսկ
եթ ե` տարբեր ուղղությամբ բացասական: Այստեղ ևս կովարիա
ցիան պետք է կշռել` որպես կշիռ վերցնելով երկու ներդրումների
(բաժնետոմսերի) կշիռների արտադրյալ ը` x1 x 2 :
Աղ յուսակը լրացնելուց հետո պորտֆելի դիսպերսիան հաշվար
կելու համար պետք է ուղղակի գումարել աղ յուսակի տարրերը:

äáñïý»ÉÇ ¹Çëå»ñëÇ³ = X12 s 12 + X 22s 22 + 2 (X1 X 2 ρ12 s 1s 2 )

s2

Ստանդարտ շեղումը =
Այժմ հաշվարկն իրականացնենք վերը քննարկված օրինակի
համար.
(I) ընկերության
բաժնետոմսեր

(II) ընկերության
բաժնետոմսեր

(I) ընկերության
բաժնետոմսեր

(0.60) 2 x (28) 2

0.60 x 0.40 x 1 x 28 x 42

(II) ընկերության
բաժնետոմսեր

0.60 x 0.40 x 1 x 28 x 42

(0.40) 2 x (42) 2

ենթ ադրվում է, որ կորելացիայի գործ ակիցը մեկ է
Պորտֆել ի դիսպերսիան =
Ստանդարտ շեղումը =

s 2 =1129

s 2 =33.6%.

Տեսնում ենք, որ ստանդարտ շեղումը մեծ է 28-ից (42-28)
տարբերության 40%-ի չափով: Սակայն իրականում ոչ միշտ է
բաժնետոմսերի կորելացիան հավասար լինում մեկի:
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Ենթադրենք,

այս դեպքում.

Պորտֆելի դիսպերսիան

Ստանդարտ շեղումը
Տեսնում ենք, որ ստանդ արտ շեղումը ավել ի քիչ է տարբերվում
28%-ից: Իրականում այն գրեթ ե մոտ է միայն առ աջին բաժնետոմ
սերում ներդրման ժամանակ ստացվող ստանդ արտ շեղմանը:
Նշենք, որ դիվերսիֆիկացիան առ ավել մեծ ազդ եցություն է
ունենում, երբ բաժնետոմսերի կորելացիայի գործ ակիցը բացա
սա
կան է: Ցա
վոք, ի
րա
կա
նում շատ դժվար է գտնել բա
ցա
սա
կան կորելացիա ունեցող բաժնետոմսեր: Ենթ ադրենք, վերոգրյալ
քննարկված օրինակում
: Այս դեպքում.
Պորտֆելի դիսպերսիան
Ընդհանուր առմամբ, բացասական կորելացիայի գործ ակցի
դեպքում միշտ կարել ի է կառուցել այնպիսի ներդրումային պորտ
ֆել, որը կունենա զրոյական ստանդ արտ շեղում:
Ամփոփելով վերոգրյալ բոլոր քննարկումները կարել ի է անել
շատ կարև որ հետև ություն.
Լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆել ի ռիսկը կախված է դրանում
ընդգրկված արժ եթղթ երի շուկայական ռիսկից:
Շուկայան ռիսկը չափող բետա գործակիցը:
Եթ ե հարց է դրվում պարզել ինչպիսին է յուրաքանչյուր
արժ եթղթ ի ազդ եցությունը լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆել ի ռիս
կում, պետք չէ յուրաքանչ յուր վերցրած արժ եթղ թ ի համար որոշել
ռիսկը. դրա փոխարեն հաշվարկվում է դրանց չդիվերսիֆիկացվող
(շուկայական) ռիսկը, այնուհետև, որոշվում է դրա զգայունությունը
շուկայական փոփոխություններին: Այդ զգայունությունը բնորո
շող գործ ակիցը (ցուցանիշը) հայտնի է որպես «բետա» գործ ակից`
β : Եթե արժեթղթի β գործակիցը մեծ է 1.0, ապա արժեթղթի
փոփոխականությունը գերազանցում է շուկայականին: Եթ ե β -ի
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արժեքը գտնվում է 0-1 միջակայքում, ապա արժեթղթերն ունեն
տատանման նույն ուղղությունը: Նշենք նաև, որ շուկան իրենից
ներկայացնում է առկա բոլոր արժեթղթերից բաղկացած պորտֆել
և դրա «միջին» արժեթղթերի β գործակիցը հավասար է 1-ի:
Գծապատկեր 11-ում բերված է արժեթղթի β գործակցի կորը`
կախված շուկայական եկամտաբերությունից:

Արժեթղթի
եկամտաբերություն (%)

Շուկայական
եկամտաբերություն (%)
Գծապատկեր 11. β գործակցի կորը` կախված շուկայական եկամտաբերությունից

Նշենք արժ եթղթ երի ռիսկի և պորտֆել ի հետ կապված երկու
կարև որ հանգ ամանք.
1. շուկայական (սիստեմատիկ) ռիսկը մեծ կշիռ է կազմում է
դիվերսիֆիկացված պորտֆել ի ռիսկում,
2. առ անձին վերցված բետա գործ ակիցը ցույց է տալ իս զգա
յունությունը շուկայական փոփոխությունների նկատմամբ:
Այս երկուսից կարել ի է հետև ություն անել. պորտֆելի ռիսկը
չափվում է բետա գործակցով: Առ աջին հայացքից այս հետևությունը
թվում է պարզ և տրամաբանական, սակայն, այնու ամենայնիվ, ներ
կայացնենք երկու բացատրություն:
Բացատրություն 1.
Նորից վերադ առնանք գծապատկերին, որտեղ ցույց է տրվում
եկամտաբերության ստանդ արտ շեղման կախված ությունը պորտ
ֆելում ընդգրկված արժ եթղթ երի քանակից:
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Գծապատկեր 12. Արժեթղթերի քանակի և ռիսկի փոխհարաբերություն

Տարբեր տեսակի արժ եթղթ երի քանակը մեծ ացնել իս և, հետ
ևաբար, կատարելով առ ավել արդյունավետ դիվերսիֆիկացիա`
պորտֆելային ռիսկը նվազում է մինչև այն պահը, երբ ոչ սիստե
մատիկ (դիվերսիֆիկացվող) ռիսկը վերանում է և մնում է միայն
շուկայական ռիսկը:
Ենթ ադրենք պորտֆել ը բաղկացած է 500 բաժնետոմսերից,
որոնց ընտրությունը կատարվել է պատահական: Այս դեպքում
հնարավոր է ձևավորել շուկայական կամ դրան շատ մոտ պորտ
ֆել, այսինքն պորտֆել ը ճիշտ է բնորոշում ընդհանուր շուկայա
կան միտումները: Այս դեպքում այդ պորտֆել ի բետան կարող է
լինել հավասար 1-ի, և (պորտֆել ի) շուկայի հետ կորելացիան ևս
կարող է լինել հավասար 1: Եվ եթ ե ընդհանուր շուկայի ստանդ արտ
շեղումը լինի հավասար 20% (նշանակենք
m ), ապա պորտֆելի
ատանդարտ շեղումը ևս կլինի 20%:

s

Պորտֆելի ռիսկ =20%=
Շուկայական ռիսկ= 20%=

sp

sm

Գծապատկեր 13. Անհատական և շուկայական ռիսկերը
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Այժմ ենթ ադրենք ձևավորված պորտֆել ի արժ եթղթ երի միջին
բետա գործ ակիցը հավասար է 1.5: Այս դեպքում նույպես կարել ի է
ձևավորել պորտֆել, որը նույնպես զուրկ է անհատական ռիսկից`
պորտֆել որի տատանում ները (փոփոխականությունը) ևս համա
պատասխանում է շուկայականին: Սակայն ստանդ արտ շեղումը
այս դեպքում կլինի 30%, այսինքն շուկայական շեղումից 1.5 անգ ամ
շատ: Լրիվ դիվերսիֆիկացված պորտֆել ի բետան հավասար է
1.5-ի, և եկամտաբերության տատանումները 50%-ով շատ կլինեն
շուկայական եկամտաբերության տատանում ներից, և պորտֆել ի
ռիսկը կլինի հավասար շուկայական ռիսկի 150% (գծապատկեր 14):

Պորտֆելի ռիսկ =30%=
Շուկայական ռիսկ= 20%=

sp

sm

Գծապատկեր 14. Անհատական և շուկայական ռիսկերը

Նույն տրամաբանությամբ կառուցված է նաև գծապատկեր
15-ը` բետան սահմանելով 0.5:

Շուկայական ռիսկ= 20%=

Պորտֆելի ռիսկ =30%=

sm

sp

Գծապատկեր 15. Անհատական և շուկայական ռիսկերը

118

Հիմնական հետևություն.
Բացարձակ դիվերսիֆիկացված պորտֆել ի ռիսկը համեմա
տական է պորտֆել ի բետա գործ ակցի հետ, որը հավասար է այդ
պորտֆելում ընդգրկված արժ եթղթ երի «միջին» բետային, այսինքն`
պորտֆել ի ռիսկը կարել ի է որոշել դրանում ներառված արժ եթղ
թերի բետա գործ ակիցներով:
Բացատրություն 2. (Բետան և կովարիացիան)
Վիճակագ իրը i-րդ արժ եթղթ ի (բաժնետոմսի) բետա գործ ա
կիցը կարող էր որոշել.

s

im - i-րդ բաժնետոմսի (արժեթղթի) եկամտաբերության և
որտեղ im
շուկայական եկամտաբերության միջև կովարիացիան է,
2
m - շուկայական եկամտաբերության դիսպերսիան է:
Պարզվում է որ կովարիացիայի հարաբերությունը շուկայական
դիսպեսիային որոշում է առանձին բաժնետոմսերի /արժեթղթերի/
ներդրված լուման պորտֆելի ռիսկում:
Վերադառնանք պորտֆելի ռիսկի վերաբերյալ նախորդ
օրինակին և դիտարկենք
դեպքը:

s

(I) ընկերության
բաժնետոմսեր

(II) ընկերության
բաժնետոմսեր

(I) ընկերության
բաժնետոմսեր

(0.60) 2 x (28) 2

0.60 x 0.40 x 0.4 x 28 x 42

(II) ընկերության
բաժնետոմսեր

0.60 x 0.40 x 0.4 x 28 x 42

(0.40) 2 x (42) 2

Եթե գումարենք ուղղանկյան տողերը, ապա կարելի է տեսնել
յուրաքանչյուր բաժնետոմսի ազդեցությունը պորտֆելի ռիսկի վրա:
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Բաժնետոմս

Ռիսկի վրա ազդեցությունը

(I) ընկերության
բաժնետոմս

(0.60) x{0.6 x (28) 2 + 0.40 x 0.4 x 28 x 42} = 0.6 x 659

(II) ընկերության
բաժնետոմս

0.4 x { 0.40 x (42) 2 + 0.60 x 0.4 x 28 x 42} =0.4 x 988

Ամբողջ պորտֆել
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I ընկերության բաժնետոմսի ազդ եցությունը պորտֆելային
ռիսկի վրա որոշվում է պորտֆելում ունեցած կշռով` (0.6) և բաժ
նետոմսերի հետ ունեցած միջին կովարիացիայի արժ եքով` (659):
(Նշենք, որ I ընկերության բաժնետոմսի միջին կովարիացիան
ընգրկում է նաև իր հետ ունեցած կովարիացիան, այսինքն` դրա
դիսպերսիան) Պորտֆելում այդ ընկերության բաժնետոմսերը
ընդգրկվելու հետև անքով առ աջացող ռիսկի բաժ ինը կլինի`

Նմանապես II ընկերության համար կլինի`

Յուրաքանչյուր դեպքի համար ստացվում է, որ պորտֆել ի ռիս
կի վրա բաժնետոմսի ազդ եցությունը կախված է երկու մեծ ությու
նից. պորտֆելում բաժնետոմսի (արժ եթղ թ ի) ունեցած հարաբերա
կան կշռից (0,6 կամ 0,4) և ազդ եցության ցուցանիշից, որը ունենում
է պորտֆել ի ռիսկի վրա տվ յալ բաժնետոմսը (արժ եթ ուղթ ը) (0,83
կամ 1,25): Վերջինս իրենից ներկայացնում է արժ եթղթ ի բետա
գործ ակիցը:
Ստացվում է, որ միջինում պորտֆել ի արժ եքի 1% փոփո
խությունը առ ացվում է 1-ին ընկերության բաժնետոմսերի 0,83%
և 2-րդ ընկերության բաժնետոմսերի 1,25% փոփոխուփթյունից: Եվ
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որպեսզ ի որոշել (I) ընկերության բետան պորտֆել ի նկատմամբ, (I)
ընկերության բաժնետոմսերի պորտֆել ի հետ ունեցած կովարիա
ցիան բաժ անվում է պորտֆել ի դիսպերսիայի վրա: Դրա համար`

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1. Ինչպե՞ս են հաշվում արժեթղթերի պորտֆելի եկամ
տա
բերությունը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում արժեթղթերի պորտֆելի ռիսկը:
3. Ի՞նչ է «բետա» գործակիցը:
4. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական ռիսկը չափող «բետա»
գործակիցը:
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4.4 ՌԻՍԿԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ռիսկային նախագծ երի NPV որոշելու համար, ֆինանսական
մենեջերին անհրաժ եշտ է իմանալ, թե որքան են ներդրողներն
ակնկալում ստանալ եկամուտ իրենց վրա վերցվող ռիսկի դիմաց:
Ֆոնդ ային բորսան արդ են իսկ ռիսկային է, քանի որ այստեղ
առկա է արդյունքների տատանում: Բազմիցս նշվել է, որ ներդրող
ները կարող են ձևավորել լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆել, որի
համար բացակայում է անհատական ռիսկը, սակայն նրանք չեն
կարող խուսափել շուկայական ռիսկից:
Նախ ասենք, որ N (N>1) տեսակի արժ եթղթ երից կարել ի է
ձևավորել անվերջ թվով պորտֆելներ: Բավական է անգ ամ վերց
նել երկու տեսակի արժ եթ ուղթ, որպեսզ ի համոզվել, որ այս դեպ
քում ևս կարել ի է ձևավորել պորտֆելների անվերջ բազմություն
(օրինակ, եթ ե փոփոխական վերցնենք տոկոսային հարաբերակ
ցությունները. 10;90%, 20;80%, 30;70 ևայլն):
Այս դեպքում հարց է առ աջանում, թե արդյոք պետք է վերլու
ծել բոլոր պորտֆելները, որպեսզ ի բացահայտել թե որն է դրանցից
առ ավել արդյունավետ:
Բարեբախտաբար, տվ յալ հարցի պատասխանը բացասական
է: Իսկ այն փաստը, որ ներդրող ը պետք է ուսումնասիրի գոյություն
ունեցող հնարավոր պորտֆելներից միայն պորտֆելների ենթ ա
բազմությունը հիմնավորվում է էֆեկտիվ արդյունավետ բազ
մության տեսությամբ:
Ներդրող ը պորտֆել ի բազմությունից կընտրի լավագ ույն
(օպտիմալ) պորտֆել, որոնցից յուրաքանչ յուրը.
1. Ապահովում է առ ավելագ ույն սպասվող եկամտաբերություն
ռիսկի որոշակի մակարդ ակների համար,
2. Ապահովում է նվազագ ույն ռիսկ սպասվող եկամտաբե
րության որոշակի արժ եքների համար:
Պորտֆելների այդպիսի բազմությունը, որը բավարարում է
վերոգրյալ երկու պայմաններին, անվանում են էֆեկտիվ բազ
մություն կամ արդյունավետ սահման:
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Գծապատկերում 16-ում ցույց է տրված հասանել ի բազմությունը,
որը հայտնի է նաև որպես հնարավորությունների բազմություն, որից
կարել ի է ընտրել արդյունավետ բազմություն: Այս դեպքում հասա
նել ի բազմությունը դա N տեսակի արժեթղթերից ստեղծված բոլոր
հնարավոր պորտֆելներն են: Դա նշանակում է, որ բոլոր հնարավոր
պորտֆելները, որոնք կարել ի է ձևավորել N տեսակի արժեթղթերից,
ընկնում են հասանել ի բազմության ներսում կամ էլ դրա սահմանի
վրա (G, E, S և H կետերը այդպիսի պորտֆելների օրինակ են): Ընդ
հանուր առմամբ այդ բազմութմունն ունի անձրևանոցի տեսք: Եվ,
կախված օգտագործվող արժեթղթերից, այն կարող է լինել ավել ի
աջ կամ ձախ, վերին կամ ստորին դիրքերում:
Սպասվող եկամտաբերություն

Հասանելի
բազմություն

sp Ստանդարտ շեղում
Գծապատկեր 16. Եկամտաբերության և ստանդարտ շեղման
փոխհարաբերությունը

Գծ ապատկերում նշված կետերը իրենցից ներկայացնում են
ռիսկի և եկամտի հարաբերակցություն:
Եթե հասանել ի բազմության համար կիրառել էֆեկտիվ (արդ
յունավետ) բազմության թեորեմը, կարել ի է որոշել էֆեկտիվ բազ
մությունը և դրա դիրքը: Կարելի է նկատել, որ գոյություն չունի առա
վել ոչ ռիսկային պորտֆել, քան E պորտֆելն է: Եթե E կետով անցկաց
նել ուղղահայաց, ապա հասանելի բազմության ոչ մի կետ չի գտնվի
այդ ուղղ ից ձախ: Միաժամանակ, գոյություն չունի առավել ռիսկային
պորտֆել, քան H պորտֆելն է, եթե H կետով ուղղահայաց անցկաց
նենք, ապա հասանելի բազմության ոչ մի կետ չի գտնվի գծից աջ:
Այսպիսով, պորտֆելների բազմությունը, որոնք ապահովում են ռիսկի
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որոշակի մակարդակում առավելագույն սպասվող եկամուտ, հանդի
սանում է E և H կետերի միջև գտնվող բազմության վերին սահմանը:
Դիտարկելով թեորեմի երկրորդ պայմանը, կարել ի է նկա
տել, որ գոյություն չունի մի պորտֆել, որը ապահով ի ավել ի մեծ
սպասվող եկամտաբերություն, քան S պորտֆելն է, հասանել ի բազ
մության ոչ մի կետ չի գտնվում S կետով անցնող հորիզոնական
ուղղ ից վերև: Միաժ ամանակ, գոյություն չունի G պորտֆել ից առ ա
վել ցածր սպասվող եկամտաբերության մակարդ ակ ապահովող
պորտֆել, քանի որ հասանելի բազմության ոչ մի կետ չի գտնվում
G-ով անցկացված հորիզոնական գծից ներքև:
Այսպիսով, պորտֆելների բազմությունը, որը ապահովում է տար
բեր սպասվող եկամտաբերության մակարդակների դեպքում նվազա
գույն ռիսկ, կհանդիսանա հասանել ի բազմության G և S կետերի միջև
ձախակողմյան սահմանը; Հաշվ ի առնելով այն, որ թեորեմի երկու
պայմանները պետք է տեղ ի ունենան, ապա կհետաքրքրեն միայն այն
պորտֆելները, որոնք ընկած են E և S կետերի միջև ընկած հասա
նել ի բազմության վերին և ձախ սահմանի վրա: Համապատասխանա
բար, այդ պորտֆելները կազմում են էֆեկտիվ (արդյունավետ) բազ
մությունը, որից ներդրողն ընտրում է իր համար օպտիմալ ը: Բոլոր
մնացած հասանել ի պորտֆելները արդյունավետ չեն:
Ինչպես նախկինում նշել էինք, ամենաքիչ ռիսկային արժ ե
թուղթ է համարվում գանձապետական մուրհակները: Այլ կերպ
ասած, գանձապետական մուրհակների բետա գործ ակիցը հավա
սար է 0-ի: Մեր քննարկած պորտֆելներից ամենառ իսկայինը հան
դիսանում էր սովորական բաժնետոմսերից կազմված պորտֆել ը:
Այդ պորտֆել ի զգայունությունը շուկայական փոփոխություններին
հավասար է մեկի /բետան=1/: Ներդրողները սովորաբար անհարկի
ռիսկի չեն դիմում, քանի որ սովորաբար ներդրումներ են կատա
րում սեփական դրամական միջոցներով: Այդ իսկ պատճառ ով
նրանք սպասում են ավել ի մեծ եկամուտ սովորական բաժնետոմ
սերի շուկայական պորտֆել ից, քան գանձապետական մուրհակ
ների պորտֆել ից: Շուկայական պորտֆել ի եկամտաբերության և
տոկոսադրույքի տարբերությունը անվանում են շուկայական ռիսկի
դիմաց պարգև:
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Գրաֆիկորեն պատկերենք նշված ը:

Գծապատկեր 17. Եկամտաբերության և բետա գործակցի փոխհարաբերությունը

Rf ML ուղիղը անվանում են կապիտալ ի շուկայի թեք, որտեղ Rf
գանձապետական մուրհակների տոկոսադրույքն է, M-ը շուկայա
կան պորտֆել ը:
Գանձապետական մուրհակների համար և β (բետան) և ռիսկի
պարգև ը հավասար է 0-ի: Հիշենք, որ ռիսկի պարգև ը իրենից ներ
կայացնում է ներդրումի սպասվող եկամտաբերության և ոչ ռիսկա
յին տոկոսադրույքի տարբերությունը:
Շուկայական պորտֆել ի β = 1-ի, իսկ ռիսկի պարգև ը հավասար
է՝ (Rm-Rf ):
Բաժնետոմսի ռիսկի դիմաց սպսվող պարգև ը = β x շուկայա
կան ռիսկի պարգև
R-Rf = β(Rm-Rf )
Ամփոփելով կարել ի է նշել, որ ներդրողները գերադ ասում են
սպասվել իք բարձր եկամտաբերություն և փոքր ստանդ արտ շեղում:
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