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  ايدوجمله مدل از استفاده با ايیهسرما هايدارائی در ذاريگسرمایه اختیارات گذاريارزش

  

  

  چکیده

 قابل نقدي هايجریان بر تنها ايسرمایه يهاپروژه ارزیابی براي نقدي يهاریانج فعلی ارزش بر مبتنی متداول روشهاي
 را هاپروژه است ممکن هاروش این نبنابرای .گیرند می نادیده را مدیریت آتی انعطافهاي قدرت و دارند تمرکز فعلی بینیپیش
 هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات ارزیابی رویکرد .نمایند گمراه را گیرندگانتصمیم و کرده ارزیابی واقعی حد زا کمتر
 تیمدیری هاي انعطاف این ارزیابی و شناسایی وسیله به را سنتی ارزیابی روشهاي کمبودهاي و هانقص دارد سعی ايسرمایه
 در گذاريسرمایه اختیارات تئوري به توجه با .دینما برطرف باشد، داشته ها پروژه ارزشیابی در مهمی بسیار تأثیر تواند می که

 بیشتري ارزش مذکور پروژه باشد، حاکم گذاري سرمایه یک بر بیشتري اطمینان عدم شرایط چه هر اي،سرمایه هايدارائی
 نظر در آن در نهفته اختیارات اگر نباشند، پذیر توجیه است ممکن که گذاریها سرمایه زا بسیاري حقیقت در .داشت خواهد
 این در .باشد داشته وجود آنها اجراي و انتخاب براي اقتصادي توجیه دارد احتمال و افتی خواهند بیشتري ارزش شود، گرفته
 .شود می بررسی ادعا این درستی مقاله

 

 ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات - شدهتنزیل نقدي هايجریان لتحلی و تجزیه :کلیدي هايکلمه
   یافتهتوسعه خالص فعلی ارزش - ايجمله دو اختیارات گذاريقیمت مدل - )واقعی(
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  مقدمه

 مورد خلیدا بازده نرخ و نقدي هايجریان فعلی ارزش مثل ايهسرمای هايهپروژ ارزیابی سنتی روشهاي اخیر سالهاي در
 که مدیریت تصمیمات انعطاف قدرت ارزش هاروش این که است این از حاکی انتقادات این .اندگرفته قرار اساسی انتقادات

 استراتژیک هاي پروژه ارزیابی بر بزرگی تأثیر موضوع این و گیردنمی نظر در را است متفاوت هم با مختلف هايپروژه در
 پروژه یک در که اختیاراتی عبارتی به یا هافرصت انواع ارزش ايسرمایه هايپروژه زیابیار سنتی روشهاي واقع در .دارد
- سرمایه اختیار توسعه، اختیار وب،نامطل شرایط در پروژه کنارگذاري اختیار پروژه، اجراي در صبر اختیار مانند است، نهفته

  )2000 دامودران،.(کند نمی محاسبه را وژهپر هايانعطاف سایر و استفاده تغییر اختیار پذیر، انعطاف گذاري

 فعلی ارزش جمله از ايسرمایه بنديبودجه سنتی هايروش مدیران سالهاست ايسرمایه هايپروژه انتخاب منظور به 
 عدم به مربوط ریسک گنجاندن در سعی هامدل این نقص جبران براي و کنندمی استفاده را داخلی بازده نرخ و خالص
 درخت کارلو، مونت روش از استفاده تنزیل، نرخ تعدیل جمله از مختلفی هايحلراه از استفاده با خود هايبینییشپ اطمینان
 راهنماي که دهد می ارائه مدیران به خامی اعداد نهایت در راهکارها این .دارند . . . و سناریو تحلیل و تجزیه گیري،تصمیم
 فراست از استفاده با فوق هايروش اعمال از پس نهایت در مدیران و نیست ايرمایهس هايپروژه انتخاب براي مطلقی و کامل
 کیفی عوامل عنوان به مدیران آنچه .نمایند می مورد این در گیريتصمیم به اقدام کیفی عوامل گرفتن نظر در و خود مدیرانه
 است هاییفرصت همان ضمنی طور به گیرند، می نظر در نیست، ايسرمایه بندي بودجه سنتی روشهاي در گنجاندن قابل که
-می . . . و انعطاف توسعه، واگذاري، تأخیر، به نسبت فرآیند این خالل در یا و گذاريسرمایه یک انجام از قبل مدیران که

 هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات را هافرصت این ايسرمایه هايپروژه ارزیابی جدید نظریات در که باشند داشته توانند
 از اختیارات، این ارزشیابی براي ریاضی پیچیده هايمدل غیاب در حتی مدیران رسدمی نظر به بنابراین .نامندمی ايسرمایه
 و دانشگاهیان اخیر هايسال در اما .کنندمی لحاظ خود تصمیمات در را آن مختلف انحاء به و نداآگاه اختیاراتی چنین وجود
 شود ارزشیابی و شده گرفته نظر در ضمنی صورت به فقط نه و وضوح به باید اختیارات که اندداشته أکیدت حرفه، در شاغلین

  .شود اضافه پروژه ارزش به ايسرمایه هايپروژه مورد در گیريتصمیم جهت آن ارزش و

 از استراتژیک، گیريتصمیم ابزار یک عنوان به ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات تحلیل و تجزیه
 توجه با امروزه واقع در .گیردمی قرار نظر مد روشنی به هاانعطاف ارزش مالی اختیارات در زیرا کندمی تبعیت مالی اختیارات

-مدل از ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات گذاريقیمت براي مالی، اختیارات با اختیارات این ماهیت تشابه به

 از یکی .دارد وجود مختلفی هايروش مالی اختیارات گذاريقیمت براي .گرددمی استفاده مالی اختیارات گذاريیمتق هاي
 نیز ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات گذاريقیمت براي تواندمی که مالی اختیارات گذاريقیمت هايمدل

 گذاريقیمت براي دوم روش ).1390حاجیان، و دستگیر.(است 1(BSOPM) شولز بلک گذاريقیمت مدل گردد استفاده
 ارزیابی براي مدل این از استفاده نحوه مقاله این در که است 2(BOPM) ايجمله دو گذاريقیمت مدل ،مالی اختیارات
 اختیارات انواع زا برخی گرددمی سعی کاربردي مثال یک طی و شودمی داده شرح ايسرمایه هايپروژه در نهفته اختیارات

  .گیرد قرار بررسی مورد گذاريسرمایه تصمیمات و ارزشگذاري در آن تأثیر و ارزیابی مدل این از استفاده با

   ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات
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 در گذاريهسرمای انجام هنگام در که است استوار اساس این بر اي سرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات
 و خرید اختیارات(مالی هايدارائی اختیارات مشابه خاصی اختیارات آالت، ماشین و ساختمان و زمین مثل حقیقی هايدارائی
  )1382 دستگیر( .است نهفته )3سهام فروش

 ريگذاسرمایه اختیارات .مشخص قیمت یک با معامله یک انجام براي ،است )تعهد یک نه و( حق یک مالی اختیارات
 هايانعطاف طریق از ها پروژه اصالح براي هاییفرصت از که است مشابهی پذیري انعطاف نیز ايسرمایه هايدارائی در

 مدیریت عمل نحوه و تصمیم طریق از یا و )6استفاده تغییر اختیار یا 5صبر اختیار ،4توسعه اختیار مثل ( طراحی و ساخت
 که دهدمی اجازه گیرندگانتصمیم به هاانعطاف این .گیردمی نشأت )8وژهپر حجم کاهش یا و 7واگذاري اختیار مثل(

-پروژه با اختیارات نوع این چون مالی، اختیارات با مقایسه در .دهند کاهش را زیان سقف و افزایش را بازدهی بالقوه سطح

 دي( .شوندمی خوانده )واقعی(ايسرمایه هايدارئی در گذاريسرمایه اختیارات دارند، سروکار )واقعی(ايسرمایه هاي
  )2004 نئوفویل،

 تئوري کاربرد براي یکپارچه و جامع حل راه یک ياسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات گذاريقیمت 
 پویا تجاري هايمحیط .است گیريتصمیم فرآیند بهبود جهت واقعی ريگذاسرمایه هايپروژه گذاريارزش براي اختیارات

 یگپیچید چه هر .دارد تجاري هايفرصت ارزیابی براي انعطاف قابل تجاري گیريتصمیم رویکرد یک به یازن امطمئنن و
   .شودمی واقع مفیدتر ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات رویکرد باشد، بیشتر پروژه

  9یافته توسعه خالص فعلی ارزش

 آغاز را ايهپروژ شرکت آن در که دارد ثابت سناریوي یک وجود بر فرض میشهه نقدي هايجریان فعلی ارزش رویکرد
- پیش کند،می تغییر شرایط که زمانی در پروژه گذاشتن کنار یا تأخیر براي احتمالی هیچ رویکرد این .ندکیم تکمیل سپس و

 بیفتد تعویق به تواندمی پروژه باشد،  دنامساع راباز اگر واقع در .دندار تطابق واقعی شرایط با مفروضات این اما .نمایدنمی بینی
 که صورتی در یا و شود گذاشته کنار عملیاتش طول در هازیان کاهش براي تواندمی پروژه گاهی.شود بهتر بازار شرایط تا

 گیرندگانمیتصم که کندیم بیان گذاريهسرمای تصمیمات این در پذیريانعطاف .کند پیدا توسعه باشد مساعد بازار شرایط
 عنوان با که پروژه در هاپذیري انعطاف این شامل باید ارزش نتیجه در .هستند سودها حفظ و هازیان کردن محدود به قادر

 فعلی ارزش  ات،اختیار ارزش گرفتن نظر در با .باشد نیز شودمی شناخته ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات
  .شود یافته توسعه نقدي هايجریان فعلی ارزش به تبدیل تواندیم سنتی نقدي هايجریان

 فعال مدیریت از ناشی اختیارات ارزش + ثابت نقدي هايجریان فعلی ارزش = یافته توسعه نقدي هايجریان فعلی ارزش
 پروژه

 فعلی ارزش .شودمی خوانده نیز استراتژیک نقدي هايجریان فعلی ارزش یافتهتوسعه نقدي هايجریان فعلی ارزش
 فعلی ارزش که است سنتی تنزیلی هايروش از آمده دست به نقدي هايجریان فعلی ارزش همان ،ثابت نقدي هايجریان
  )2010 ،شوهسن .(شودمی گفته نیز فعال غیر نقدي هايجریان

  معامله اختیار گذاريقیمت ايجمله دو مدل

 به مفروضاتی اساس بر گیرد می قرار استفاده مورد پیچیده ساختار داراي يهامعامله اختیارات از بسیاري در که مدل این
  :است زیر شرح
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 نیازي نیز سپرده به و ندارد وجود معامالت هزینه بنابراین .دارد وجود کامل شکل به رقابت و است کامل بازار .الف
 به جزئی صورت به را خود بهادار اوراق اندتومی گذارسرمایه عبارتی به ،است تجزیه قابل بهادار اوراق همچنین .نیست
   .برساند فروش

 و )u(باال قیمت بدهند، وام یا بگیرند وام آن با توانند می گذارانسرمایه که )r( ايدوره ریسک بدون سود نرخ .ب
  .باشد داشته متقی کاهش یا رشد تواند می نرخ دو این اساس بر نیز سهام .است شده شناخته آتی دوره هر در )d(پائین قیمت

   .دهندمی قرار استفاده مورد را آربیتراژي هايفرصت کلیه و هستند خود سود کردن حداکثر دنبال به گذارانسرمایه .ج

 احتمال .نیست خبري سهم از گذارسرمایه انتظار مورد بازدهی نرخ از فرضیات، این در که است مهم نیز نکته این ذکر
 نه و قیمت دو فقط که کنید توجه و ( است مطرح پائین و باال قیمت خود فقط بلکه نیست نظر مد پائین یا باال قیمت وقوع
  )1387 راعی،( .باشدنمی مطرح نیز گذارسرمایه گریزيریسک میزان ).شودمی فرض محتمل مختلف هايقیمت از طیفی

-می محاسبه زیر فرمول طریق از سود اختپرد بدون هايدارائی براي خرید اختیار قیمت که گرددمی اثبات مدل این در

  :گردد

 
   حال زمان در خرید اختیار قیمت 

r : ریسک، بدون سود نرخ  d: قیمت، کاهش درصد  u : قیمت افزایش درصد  
  سهم متیق شیافزا صورت در دوره انیپا در معامله اریاخت ارزش : :
  سهم متیق کاهش صورت در دوره انیپا در عاملهم اریاخت ارزش  :
  اختیارات انواع از عملی مثال یک

 تواندمی که روبروست توسعه و تحقیق پروژه یک در گذاريسرمایه براي فرصتی با دوربردي ارتباطات شرکت یک
 در که مختلفی هايانعطاف .نندک اساسی تغییرات دچار کنند،می استفاده تلفن و اینترنت تلویزیون، از مشتریان که را روشی
 :است زیر شرح به دارد وجود پروژه این
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  توسعه و قیتحق  پروژه در ازین مورد يگذارهیسرما :   

 بازار شرایط و باشد آمیز موفقیت R&D نتایج اینکه به شروطم( توزیع و بازاریابی تجاري، ابعاد با اي هکارخان در گذاريسرمایه :  
  .)باشد مساعد

 .یابد کاهش Ic تا تواندمی باشد ضعیف بازار اگر پروژه در نهائی گذاريسرمایه :   

 .یابد توسعه گذاريسرمایه میزان این با محصول بازده دهدمی اجازه محصول تولید فرآیند طراحی در انعطاف :   

 کامل پروژه انتظار مورد عملیاتی نقدي هايیانجر ناخالص فعلی رزشا : 

 پروژه در صبر اختیار

 بسیار پروژه تجاري موفقیت براي که است رادیویی امواج تولید فرآیند ایجاد قابلیت مورد در مباحثه حال در مدیره هیأت
 را R&D پروژه توانمی .برسد نتیجه به و شود حل سال یک طی در باید مباحثه که کرده توصیه شرکت مشاور .است مهم
 اختیار یک شبیه R&D پروژه در صبر اختیار .بود مدیره هیأت تصمیم نتیجه منتظر و ردک صبر سال یک ای کرد آغاز فوراً
                                                                 :تاس شکل این به آن ارزش که است خرید

  توسعه اختیار

 بازار زمان ره( را آن فروش یا محصول توسعه که خاطر این به تنها گرانتر تکنولوژي یک از است ممکن مدیریت
 نرخ تواندیم مدیریت باشد، انتظار از بهتر محصول به بازار واکنش اگر .کند استقبال ند،کمی پذیرتر انعطاف )باشد مطلوب
 داشت خواهد ارزشی توسعه اختیار لذا . شدن متحمل با البته دهد افزایش X% را تولید مقیاس یا و کند تسریع را توسعه
                                                                                                                                        :لمعاد

 جدید جغرافیایی منطقه یک در شرکت ذاريگسرمایه رود،می کار به نیز مکمل بازارهاي براي همچنین توسعه اختیار    
 از ارتباط براي بازار محلی، و دور راه مخابرات کنار در مثال عنوان به .دکنمی فراهم را مشابه بازارهاي سایر در توسعه امکان
 .گیرد قرار بررسی مورد تواندمی جدید جغرافیایی منطقه یک در نیز اینترنت طریق

  گذاريسرمایه حجم اختیارکاهش

 اگر یا و شود آغاز تجاري مرحله  گذاريهسرمای با یا که کندمی ایجاد را فرصت این R&D پروژه در  گذاريهسرمای
  .دشو گذاشته کنار پروژه بود، نامساعد R&D و اولیه بازاریابی نتایج

  عملیات کاهش اختیار

 دهد کاهش C% را عملیات حجم تواندمی مدیریت ندهد، نشان العمل عکس شرکت انتظار مطابق ولمحص به بازار اگر
                :لمعاد داشت خواهد ارزشی زیان کاهش اختیار این .کند ذخیره را  مبلغ و

  

 انواع اختیارات در یک پروژه سرمایه گذاري 
 
 
 مرحله تجاري پروژه      مرحله تحقیق و توسعه 
 
    7                   5                     3         (سال)  0
          
   T = 15 
 
 
 
I1 
        Ic 
 اختیار تأخیر تا یک سال
  
             IE 
              I3 
  اختیار توسعه         
 اختیارتغییر کاربري   
   
          I2 
 (I2 اختیار کنارگذاري پروژه و ذخیره کردن مبلغ)  
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  اسقاط ارزش بازیافت براي واگذاري اختیار

 دائمی واگذاري به تصمیم است ممکن مدیریت رود، پیش بازار در انتظار از بدتر ايهمالحظ قابل طور به بازار شرایط اگر
 این .بگیرد ،A کلی ارزش به . . . و جواز،پروانه اي،هسرمای تجهیزات مجدد فروش ارزش اسقاط، ارزش عوض در پروژه
   .ددار   معادل ارزشی پروژه واگذاري براي پذیريانعطاف

 اي دوجمله رویکرد از استفاده با استراتژیک ختیاراتا کردنکمی

 می بازار در نفوذ میزان به بسته پروژه این ناخالص ارزش سال هر دارد، نیاز دالر 104 معادل گذاريسرمایه مذکور  پروژه
 اگر و دالر 180 بعد سال يورود يهاانیجر  ناخالص ارزش ،شود موفق شرکت راگ .یابد کاهش %40 یا افزایش %80 تواند
 انتظار مورد بازده نرخ .دباشمی %50 میزان به و برابر بازار در نفوذ افزایش و کاهش احتمال .دبو خواهد دالر 60 باشد ناموفق

 .است %8 ریسک بدون بازدهی نرخ و 20%

  :گرددمی محاسبه زیر شرح به پروژه خالص فعلی ارزش خالص سنتی، تحلیل و تجزیه روشهاي دیدگاه از

 

Npv=100-104= -4         فعال ریغ  

 .شود رد پروژه  کندمی پیشنهاد پروژه فعلی ارزش خالص تحلیل و تجزیه اختیارات، غیاب در لذا

  :اي دوجمله مدل از استفاده با اختیارات گذاريارزش

  :يگذار سرمایه در تأخیر اختیار

 شده رفع مساعدي شکل به اطمینان عدم که کند اريگذسرمایه صورتی در تنها و کند صبر سال یک تواندیم مدیریت
 از بعد نیاز مورد گذاريسرمایه مبلغ صورت این در .ندارد وجود نامساعد شرایط تحت گذاريسرمایه به الزامی هیچ زیرا باشد
  )شود یم محاسبه ساله کی بهره( :بود خواهد زیر مبلغ معادل سال یک

     

         ):1سال در(دمساع طیاشر تحت پروژه ارزش

                                     

  ):1سال در( عدمسا نا طیشرا تحت پروژه شارز
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 یم محاسبه ریز شرح به يا جمله دو مدل طبق )(نامساعد حالت وقوع احتمال و )( مساعد حالت وقوع احتمال
 :ددگر

                                                         

 

       :صبر اریاخت ارزش نینابراب

 

 :توسعه اریاخت 

 فرض( .یآت ياهفرصت از استفاده اریاخت اضافه به هیاول ابعاد با پروژه با است برابر  )يابتکار( یاصل يذار هیسرما فرصت
   ).داد افزایش درصد 50 را نقدي هايجریان دالر، 40 گذاريسرمایه با توانمی ودشمی

 
    ای          

 

 

  با است برابر توسعه اریاخت ارزش نیبنابرا

 :يواگذار اریاخت

 نوع هر شامل( پروژه ادامه شارز به نسبت ندهیآ ازین مورد يذار هیسرما زانیم اگر ساخت، و R&D مرحله طول در
 44  باشد، شرح نیا به يگذارهیسرما دالر 104 که دیریبگ نظر در .بگذارد کنار را پروژه تواندیم شرکت باشد شتریب  )رایاخت
 پرداخت دیبا ندهیآ سال کی در که باشد يدالر 8/64 یفعل ارزش واقع در که ماندهیباق دالر 60 و يفور پرداخت دالر
                                                                                                                                                       .گردد

 

 در باشد دمساع طیشرا ریسا و R&D جینتا که کرد خواهد پرداخت ندهیآ سال در را دالر 8/64 یصورت در تنها تیریمد
 ریتفس شکل نیا به ياریاخت نیچن .نمایدینم افتیدر هم یبازده عوض در و کندیم رهیذخ را يگذارهیسرما صورت نیا ریغ
  :شودیم

 

 

  .ابدییم ادامه پروژه نیبنابرا
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  .شودیم گذاشته کنار پروژه نیبنابرا

   :با است برابر يگذارهیسرما حجم کاهش ای يواگذار اریاخت با يگذارهیسرما فرصت زشار

 

    با بود خواهد برابر يواگذار اریاخت ارزش نیبنابرا

 که شد مالحظه و .شد محاسبه جداگانه صورت به پروژه این در گذاريسرمایه اختیارات از کدام هر ارزش مثال این در
 گرفتن درنظر صورت در اما .گرددمی رد منفی، خالص فعلی ارزش دلیل به پروژه اختیارات، ارزش نکردن لحاظ صورت در

 پروژه، غیرفعال یا سنتی خالص فعلی ارزش به اختیارات این ارزش کردن اضافه سپس و آن ارزش محاسبه و اختیارات انواع
 .باشدمی قبول قابل پروژه ارزش، این بودن مثبت به توجه با که گرددمی محاسبه پروژه یافته توسعه خالص فعلی ارزش

  يریگجهینت و بحث

 دقیقی مبناي و کنند گیرياندازه درستی به را مدیریتی انعطافات ارزش نیستند قادر ايسرمایه بنديبودجه سنتی هايروش
 مساعد پروژه یک کردن رد .شود رد است ممکن مناسب ايسرمایه پروژه یک نتیجه در .آورند فراهم گیريتصمیم براي
- دارائی در گذاريسرمایه اختیارات  عنوان به هاانعطاف این وقتی اما .باشد اشتهد همراه به وجهیت قابل منفی اثر است ممکن

 پروژه از تريدقیق ارزش و شوند ارزشگذاري مختلف گذاريقیمت هايمدل با توانندمی شود، گرفته نظر در ايسرمایه هاي
  .کنند ارائه ايسرمایه

  .کرد استنباط پروژه کی در اراتیاخت لیحلت و هیتجز از توانیم را ریز موارد

 اما باشد، داشته یمنف خالص یفعل ارزش حاضر حال در انتظار مورد ينقد يهاانیجر يمبنا بر ايپروژه است ممکن  .1
 يبرا را شرکت یمنف یفعل ارزش خالص کی که یهنگام نیبنابرا .باشد ارزشمند پروژه کی اراتشیاخت يهایژگیو خاطر هب
 فعلی ارزش محاسبه با عبارتی به .است ارزشیب پروژه نیا انجام حق که شود استنتاج نگونهیا دینبا کند،یم بیترغ پروژه رد

  .دارد اقتصادي توجیه پروژه که برسیم نتیجه این به است ممکن یافته توسعه خالص
 شرکت که خاطر نیا به .ودش رفتهیپذ فوراً دینبا یول باشد، داشته مثبت یفعل ارزش خالص است ممکن پروژه کی  .2
-انیجر در یاحتمال شیافزا باید واقع در .آورد دست به يشتریب يدیعا ندهیآ در پروژه رشیپذ در کردن صبر با است ممکن

 خواهد دست از پروژه انجام عدم ازاء در که است ينقد يهاانیجر همان که پروژه انجام در ریتأخ نهیهز با را ينقد يها
   .کرد سهیمقا رفت،
 انجام حق واقعاً تواندیم دهد،یم نشان جذاب کمتر را ياپروژه ستایا لیتحل و هیتجز کی در که ییفاکتورها یگاه .3
 بود خواهد قادر رقابت بدون شرکت مدت چه که مورد نیا در نانیاطم عدم ریتأث مثال عنوان به .کند ترارزش با را پروژه
 را آن و داده شیافزا را پروژه بودن یسکیر ستا،یا لیتحل و هیتجز کی در آورد، ستد به اضافه یبازده و دهد ادامه را پروژه
 شیافزا باعث نانیاطم عدم نیا در شیافزا شود، نگاه اریاخت کی دگاهید از پروژه کی به که یزمان اما ؛سازدیم جذاب ریغ

  )1390 حاجیان، و دستگیر(.آن ارزش کاهش نه شودیم اریاخت شدن تر ارزش با جهینت در و اریمع انحراف
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 يرو اراتیاخت يگذارمتیق يبرا که اراتیاخت يگذارمتیق يهاروش از یکی از استفاده با شد یسع مقاله نیا در
-هیسرما يهاپروژه و ياهیسرما يهایدارائ در موجود اراتیاخت ،است افتهی یخوب اقبال و شودیم استفاده یمال يهایدارائ
 .میکن رفع يحدود تا را ياهیسرما يهاپروژه یابیارز يهامدل در موجود نقص بیترت نیبد و میکن يگذارمتیق را يگذار
 از يبهتر برآورد ترتیب بدین و کرد گذاريقیمت را اختیارات انواع توانمی نیز شولز-بلک يگذارمتیق مدل از استفاده با

 گذاريقیمت مدل از استفاده نحوه داد، انجام يترمناسب يریگمیتصم  و داشته يگذارهیسرما يهاطرح تیمطلوب و ارزش
 فصلنامه همین هفتم و بیست شماره در قبالً ايسرمایه هايدارائی در گذاريسرمایه اختیارات گذاريقیمت براي شولز -بلک
   .است شده ارائه
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Real Options Valuation Based on Binomial   

Option Pricing Model 
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Najmeh Hajian 

 
  

The typical techniques based on present value of cash flows to project valuation only focus on current 
predictable cash flows and ignore future managerial flexibilities, therefore, may undervalue the projects 
and mislead the decision makers. The real options approach to projects valuation seeks to correct the 
deficiencies of the traditional valuation methods through recognizing that managerial flexibilities can 
bring significant values to projects. According to real options theory, an investment is of higher value in 
a more uncertain or volatile market because of investment decision flexibilities. In fact, many 
investments that would not be justifiable otherwise will be value enhancing, if the options embedded in 
them are considered. In this paper, we examine the merits of this argument. 

Real options analysis, as a strategic decision making tool, borrows ideas from financial options 
because it explicitly accounts for future flexibility value. So we use Binomial option pricing model to 
evaluate real options embedded in Projects and develop an applied example, then we attempt to value 
some kind of options and consider their effect on investment and valuation decisions. 
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