
 گوردون بر اساس دیدگاه گذاريارزش
 رابرت طتوس بار اولین مختلف صنایع برای سهام سود رشد و سهم هر سود نقدی، سود با قیمت بین رابطة بررسی

 وفقم تجربی تحلیل یک عنوانبه مدل این. گرفت انجام خطی رگرسیون مدل از استفاده با( 2696 ،2691)گوردون
 اساس بر گذاری ارزش» مطلب درج.شد معروف گوردون گذاریارزش مدل به معتبر، نظری مدل یک بر مبتنی
 پردازیم. می گوردون دیدگاه گذاری ازبررسی ارزش به مجال این ، در7/8/67 تاریخ در «جایگزینی ارزش

های از داده یکی عنوانبه سهام سود. است مالی حوزة در تصمیمات افراد ترینمهم از گذاریسرمایه تصمیمات
 گیرندگاناغلب تصمیم برای اتکا قابل ایداده شده، حسابرسی های مالیصورت از استخراج دلیلبه سابداری،ح
 باشند. بنابراین اطالع اتکا داشته قابل الگویی، خود تصمیمات برای که دهندترجیح می دارانآید. سهاممی شماربه
 دارای ربهت میماتتص اتخاذ ورمنظبه سود رنظی ابداریحس ایمتغیره با سهام بازده یا بین قیمت رابطة چگونگی از

 ذاریگرمایهس هایفرصت هب یابیتدس ورظمنهب عادی، سهام قیمت تغییرات دیگر، عبارتهب. است تاهمی
 سرمایه بازار فعاالن هتوج مورد ازدیرب از گذاریسرمایه رفتار منطق در و رکتیش الیم هایسیاست هدایت سودآور،

 یعناص برای سهام سود رشد وسهم  هر سود نقدی، سود با قیمت بین رابطة بررسی (2696 گوردون (. تاس بوده

 مدل این. گرفت انجام خطی رگرسیون مدل از تفادهاس ا( ب2696، 2691)گوردون  رتراب توسط ارب یناول فمختل
 و دگردی معروف گوردون گذاریارزش مدل به معتبر، رینظ دلم کی بر مبتنی موفق تجربی تحلیل یک وانعنهب

 قیمت مقطعی اتمطالع از اثربخش استفادة گوردون، اصلی دغدغةت. یاف دست وجهیت قابل جایگاه به سرعتبه
 )سود درآمد،) عایدی نوسانات ةنتیج در هامس متقی نوسانات وردم در ابتدایی وریتئ کی ةارائ اب دوره، آن سهام

 .تاس RVF یمنطق گذاریارزش فرمولص اخ تحال دو از ییک ردونگو رشد مدل. بود تقسیمی سود و سهام
 که است انیزم ریس دلم وعین گوردون، رشد مدل عواق در. یمیتقس سود بودن ثابت ازاست  عبارت دیگر تحال
 AR(1) اول مرتبة یواتورگرس مدل کی ودخ سودها رشد و کنندمی درش ثابت نرخ با تقسیمی سودهای آن در

 اساس بر سهم یک ذاتی ارزش تعیین برای است مدلی مذکور، مدل بنابراین (1002،هنیچ و کاتبرسون) سازندمی
 برای سهام قیمت معادلة .کنندمی رشد ثابتی نرخ با سودها این که ،آتی تقسیمی سود از ناشی نقدی جریانات
 :است شکل بدین نهایتبی نقدی تا جریانات

 
 خودبه متعددی هایشکل ،شده تنزیل نقدی جریانات گذاریارزش اکنون هم گذاری،ارزش مدل این دنبالهب

 مدل مانند پیشرفته العادهفوق هایمدل تا گوردون رشد مدل چونهم هاآن ترینساده از هامدل این. است گرفته

 ، (EVA) استیوارت اقتصادی افزودة ارزش مدل ،)ایمرحله چند و ایمرحله دو( العاده فوق رشد با گوردون

 تقریباً که گردیدند مطرح ... و چن بخشی مدل ، اولسون پسماند درآمد مدل ، (MVA) بازار افزودة ارزش مدل



( 1000)داموداران گفتة به. کنندمی پیروی دهد،می شکل را مالی علوم هستة که عایدات تنزیل اصل از آنها همة
 کاربه را مشروط ادعاهای رویکرد و نسبی گذاریارزش چونهم گذاریارزش دیگر هایروش ایحرفه افراد گرچها

 .دهندمی شکل را گذاریارزش هایمدل تمام اساس ،شده تنزیل نقدی جریانات لیو ،اندبسته

 : گوردون مدل استخراج و گذاريارزش
 گذاریارزش هک میاقال. شودمی تعریف است ارزشمند که آنچه ارزش برآورد فرآیند گذاری،ارزش مالی، علوم در

 معرفی متون در گذاریارزش برای یمختلف ایهدلم و اهروش تند.هس مالی بدهی یا دارایی معموالً شوندمی

 هایروش بین اول، بعد؛ شوندمی بندیتقسیم بعد دو مبنای بر و طبقه چهار به گذاریارزش هایروش این اند.شده

 اتجریان رب یمتک هایمدل نیز دوم بعد .شودمی لقائ ایزتم (بی)نس تقیمغیرمس و (مطلق) مستقیم گذاریارزش

 تفکیک هستند، ریدفت ارزش ای ودس (،دمدرآ) روشف مثل مالی ایمتغیره ایرس رب متکی که هاییمدل از را نقدی

 دالیل از یکی  "است دودمح و قیمترانگ کاالیی زمان"  یا  "است پول ادلمع انزم"  که مفهوم این .کندمی

 مضرب،. هستند مضارب رب یمتک ،نسبی گذاریارزش هایروش .است نسبی گذاریارزش هایروش اصولی

 شرکت سرمایه بازار ارزش یا شرکت ازارب قیمت کسر، این صورت موارد اغلب در .است مالی رمتغی دو بین نسبتی

 لمقاب در .تاس ریدفت ارزش ای روشف شرکت، ودس ونچهم ابداریحس ةنجس یک زنی کسر رج. مختاس
 روهگ در .دهندمی شرکت سهام ارزش یا قیمت از صریح دیدی سهامداران، به مستقیم گذاریارزش هایروش

 وردونگ درش مدل هک هستند ترینبرجسته ،شده تنزیل نقدی جریانات ایهمدل تقیم،مس گذاریارزش ایهروش

 ارزش ةمحاسب لیاص ایرویکرده از ییک بترتی نای هب (.1022، پتیت و فریس. ) دارد ایج روهگ نای در زنی

 این ارزش ةمحاسب و آتی دینق جریانات بینیپیش شامل بنیادی تحلیل .است ادیبنی ملعوا از تفادهاس شرکت،

 جریانات گذاریارزش اهمیت بر تاکید (.1022 ،دامیکو) است سهام ارظانت مورد بازده نرخ از تفادهاس اب اتجریان

 دکنیم راهمف را مالی علوم مختلف هایرشته بین دپیون برقراری برای محوری که است حقیقتی شده، لتنزی دینق
 تمامی تقریباً. تاس تقسیمی سود جریانات است، نقدی جریانات رف،مع هآنچ والًمعم (.1020، گاپ و توماس)

 یفعل ارزش دبتوانن تا اندنموده اعمال تقسیمی سود رشد فرآیند بر کافی ساختارهای ،ادبیات در موجود مطالعات
 اپیروش و وردونگ روپیش مقالة در (.1022،دامیکو) دکنن هارائ ذیرپبهمحاس اتبیان قالب در را یآت یمیتقس ودهایس

 گذاریارزش ایهدلم وردون،گ دلم معرفی دنبالهب .شد رگرفتهنظ در یمیتقس سود برای ثابتی رشد نرخ( 2699)

 ... و (پسماند درآمد) باقیمانده ودس دلم ازار،ب ةزوداف ارزش دلم ادی،اقتص ةزوداف ارزش مدل جمله از دیگری

 ثابت رشد مدل استخراج. کنندمی پیروی دونروگ مدل ةقاعد با مشابه قواعدی از خود اصل در همه که شد معرفی

 ورتص نمود، هئارا گوردون هک ایادهس روش اب ت،اس بوده مالی ادبیات در هامدل تاثیرگذارترین از ییک که وردونگ
 است. ادیزی دارانطرف دارای زنی عواق ایدنی هب وطمرب کاربردهای در روش این .گرفت

 سهام گردون هاي خریدانگیزه بر مبتنی فرضیات
 هایانگیزه بر مبتنی فرضیات عنوانهب را سهم هر سود و دینق سود رشد نقدی، سود فرضیة سه( 2696) وردونگ 

 دریافت داران،هامس طتوس سهام خرید انگیزة که است این گربیان نقدی سود فرضیة .کندمی مطرح سهام خرید



 که است این گربیان ودس درش فرضیة .دارد بستگی سهم هر نقدی سود هب هامس تقیم بنابراین است، نقدی سود

 سود مطلق رشد گوردون البته. تاس تاهمی زائح ذارانگسرمایه برای نیز نقدی سود رشد نقدی، سود بر عالوه

 کدان انشنقدی سود که هاییشرکت برای تاس دمعتق زیرا دهد؛می قرار بررسی مورد نسبی درش ایجهب را نقدی
 مقالة ومس یةفرض در .است کاند نقدی سود مطلق رشد هکحالی در باشد، باال تواندمی نسبی رشد نرخ طبعاً است،

 اینکه از رنظصرف. است شده فرض سهم هر (سود) درآمد سهام، خرید رایب ذارانگرمایهس انگیزة گوردون، معروف

 که است این بر فرض و هستند سهم هر سود مالک ایشان شود،می پرداخت گذارانرمایهس هب دینق سود میزان چه

 قیمت افزایش سبب و شده گذاریسرمایه شرکت در مجدداً شود،نمی پرداخت نقدی صورتهب هک ودس از یبخش

 را آن خود، سهام از بخشی فروش با توانندمی ،بیشتر دینگینق به ازنی ورتص در گذارانسرمایه .شودمی سهام
 و دیقن سود مالیات نرخ به بستگی ،دهندمی ترجیح را عایدی وعن دامک ذارانگسرمایه کهاین حال. نمایند مینأت
  .دارد دارانسهام احتمالی ترجیحات ایرس و ایرمایهس ودس اتمالی رخن

 نقد و بررسی نظریه گوردون
 مدل این اصلی مفروضات از یکی .کندمی اشاره تقسیمی سود با سهام قیمت بین خطی رابطة به گوردون رشد مدل

 سود در تغییرات نتیجه در که است شرکت یک عایدی میدائ ظرفیت دةکنننعکسم تقسیمی سود که است این

 مورد را ویژگی این محقق دینچن الح این با .شودمی سهام قیمت در نسبت انهم هب تغییری به منجر تقسیمی

 و ایرمایهس هامس کی اب ،وردونگ مدل چونهم اییهمدل در هک کندمی بیان (1000) کایلی .اندداده قرار تردید
 در تغییر هب نسبت ولی دهندمی نشان العملعکس عتوق مورد بازده در تغییر به هاقیمت ثابت، تقسیمی سود جریان

 دامنة گوردون، دلم بر تمرکز محقق، این عقیدة به .دهندنمی نشان را ملالعسعک این گذاریسرمایه و تولید

 ردهپ گوردون مدل از استفاده ر،تهبدبینان دیدی اب .دکنمی محدود را عتوق مورد ازدهب نرخ در افزایش دربارة هاآموزه

 نرخ) گذاریسرمایه هایپروژه مالی تامین بهای و شرکت گذاریسرمایه هایفرصت تقسیمی، ودس ینب دپیون رب

 آکرت .کندمی ابهام دچار را عتوق مورد بازده نرخ در راتتغیی از آزمون قابل هایآموزه و کشدمی ( عتوق مورد بازده

 غیرخطی سهام قیمت و تقسیمی سود بین رابطة که دادند نشان تجربیو  نظری صورت( به1002،2666) هانتر و

 در رابطه این که کنندمی ادعا ایشان .کنندمی تعیین پایین حد و باال حد تقسیمی سود برای مدیران زیرا است؛

 که هستند متوجه مدیران هرچند هاقیمت تقلیل دوران در .نیست واضح و روشن تورم و هاقیمت تقلیل دوران

 با متناسب را اسمی تقسیمی سود که ندارند تمایلی ولی است مانده باقی تغییر بدون شرکت عایدی واقعی ظرفیت
 طرف از جانبی عوارض و مخالف العملعکس اسمی تقسیمی سود کاهش زیرا دهند؛ کاهش هاقیمت تقلیل نرخ

 همین نیز باال تورم دوران در دیگر طرف از .شودمی دارخدشه سود - قیمت رابطة نتیجه در .داشت خواهد بازار

 خود قبلی اراتظانت همان سیگنال، استخراج مسئلة دلیلبه دارانسهام و مدیران زیرا؛ پیونددمی وقوعبه رویداد

 قیمت تغییر نرخ به آن وابستگی و تقسیمی سود - قیمت رابطة مطالعه، این در ایشان .داشت نخواهند را تورم دربارة

 از حاصل نتایج با را خود نتایج و کرده برآورد غیرخطی، تخمین تکنیک یک از استفاده با رژیم سه با محیطی در را

رشد  مدل از غیرصحیح استفادة که داد نشان (1001) داموداران .کردند مقایسه گوردون رشد مدل OLS تخمین



 مورد بازده نرخ و رشد نرخ بین کوچک شکافی با .شود کنندهگمراه و مخدوش نتایج به منجر تواندمی گوردون
 ناشی که ریسک افزایش این .شودمی هادارایی قیمت در باال نوسان به منجر ،رشد نرخ در بازنگری هرگونه ،عتوق

 اصلی مدل در که است جهتی در گوردون مدل از استفاده ناخواستة عواقب از یکی ،هاستقیمت در باال نوسان از

 شودمی منطبق عتوق مورد بازده نرخ در افزایشی با ریسک در افزایش این .بود نشده گرفته قرار توجه مورد گوردون

 عتوق مورد بازده نرخ در بازنگری برای روشی خود مطالعة در ایشان. شود فراهم بازده و ریسک بین ایمبادله تا
 را گوردون رشد مدل قیمتی حساسیت روش این .کندظ حف را قیمت ثابت رشد ارتجاعی قابلیت تا کنندمی پیشنهاد

 را تریمنطقی گذاریارزش و برده بین از را رشد هاینرخ و عتوق مورد بازده نرخ بین شکاف تا دهدمی کاهش
 نشان سهام بازار تاریخی هایحباب که کنندمی ادعا خود مطالعة در نیز ( 1002) کاسکینن و کالیوا.کند فراهم

 پیشنهادی مدل به توجه با .کندنمی تبعیت بازار اصول از سهام قیمت رفتار ،زمانی هایدوره برخی در که دهدمی

 تقسیمی سود نسبت که زمانی ریسک این .است زمان در متغیر سهام در گذاریسرمایه ریسک ،محققان این توسط

 مربوط شواهد از یکی نیز مطالعه این .کندمی عمل زابرون متغیر یک عنوانهب تورم. است بیشتر باالست، قیمت به

 میدائ درآمد تقسیمی، سود که معتقدند (1009)میالس و مدسن .کندمی مطرح را مذکور رابطة بودن غیرخطی به

 - قیمت رابطة بنابراین و دهدنمی انعکاس رکودی و تورمی هایدوره در را ارظانت مورد سود ظرفیت و هاشرکت
 مواجه شکست با هادوره این در است، شده بینیپیش گوردون قیمت -تقسیمی سود مدل توسط که تقسیمی سود

 ترکامل مدل و خطی مدل ایشان .کنندمی حمایت را ایشان مدل هایبینیپیش غیرخطی، برآوردهای .شودمی

 مدل توسط که تقسیمی سود مثبت اثر که معتقدند ایشان .اندزده تخمین، ساالنه هایداده از استفاده با را غیرخطی

 سودهای بهتر، عبارتهب .رودمی بین از کامل طوربه باال تورم با هاییدوره در است، شده بینیپیش گوردون

 پرتورم هایدوره در است، متصور دارانسهام برای که واقعی (سودهای) درآمد دربارة اطالعاتی گونههیچ تقسیمی

 دشوارتر باال هاینرخ در تورم بینیپیش بنابراین ؛است تورم سطح از مثبت تابعی تورم، تغییرپذیری .کنندنمی منتقل

 مواجه شکست با گوردون مدل که یابدمی گسترش حدی تا مدیران و دارانسهام تورمی اراتظانت واگرایی و است

 تقسیمی سودهای شودمی فرض آنها در که کندمی هئارا را سهام گذاریارزش هایمدل ( 1022)هارلی .شودمی

 دو وی .کنندمی تبعیت هاشرکت اغلب تقسیمی سود پرداخت رفتار با سازگار یافتهتعمیم برنولی فرآیند یک از آتی

 وی .دهدمی هارائ گوردون تقسیمی سود تنزیل مدل اساس بر را یافتهتعمیم تقسیمی سود تنزیل تصادفی مدل

 برای اطمینان فاصله یک ایجاد برای کارلو مونته سازیشبیه از و کرده ابراز ارمورد انتظ فعلی ارزش برای توجیهاتی
ع واق از بیش سهم یک که کند تعیین تا دهدمی اجازه محقق به فاصله این .است کرده استفاده ارزش این

 ع.واق از کمتر یا است شده گذاریارزش
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