سامانه بازار کار کمیته بازار کار مالی اسالمی توسط انجمن مالی اسالمی ایران رونمایی شد .این سامانه با هدف معرفی
زمینههای فعالیت فارغ التحصیالن مالی ،معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی ،آشنایی اعضای این انجمن
و بهرهگیری از تخصص آنان در جهت ارتفای علمی اعضا ،ایجاد بانک اطالعاتی از عرضه و تقاضای کار ،ارائه خدمات
مشاورهای به اعضای انجمن توسعه شبکه همکاری بین بخشهای تحقیقاتی و محیط کسب و کار راهاندازی شده است.
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مفهوم اهرم در ادبيات مالي
و مقايسه با اهرم مكانيكي

اميرمهدي صبائي
مدير پرتفوي سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين(تاپيكو)

اميرمهدي صبائي
مدير پرتفوي و تامين مالي سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي
تامين(تاپيكو)

اهــرم ( )Leverageيكــي از مفاهيم پركاربــرد در ادبيات
مالي بوده و شــباهت زيادي به اهرم در علــم مكانيك دارد .در علم
مكانيك اهرم به ميلهاي اطالق ميشود كه حول محوري (اصطالحاً
تكيه گاه) ميگردد؛ اهرم مكانيكي اقســام گوناگوني دارد كه يكي
از پركاربردترين آن به منظور جابجايي اجســام ســنگين استفاده
ميشود .همان گونه كه در شــكل زير مالحظه ميگردد ،كارگري
براي جابجايي يك جسم ســنگين از اهرم استفاده مينمايد؛ بدون
كمــك اهرم اين كارگر نيــروي مورد نياز براي جابجايي جســم را
ندارد ،حال سوال اين اســت كه اهرم چگونه امكان جابجايي جسم
وزن آن فراهم ميآورد؟
سنگين را با نيروي كمتر از ِ
اگر طول ميله اهرم را به دو بخش تقسيم كنيم ،در علم مكانيك
فاصله بين محل اعمال نيرو توســط كارگر (نيروي محرك) تا تكيه
گاه را «بازوي محرك» و فاصله جســم ســنگين (نيروي مقاوم) تا
تكيه گاه را «بــازوي مقاوم» مينامند .چنانچــه فرض كنيم طول
بازوي محــرك دو برابر بازوي مقاوم باشــد ،كارگر با اعمال نيرويي
معادل نصف وزن ســنگ ،قادر به جابجايي آن خواهد بود .به عنوان
مثال اگر جرم ســنگ  100كيلوگرم (وزن حــدود  1000نيوتن)
باشــد ،كارگر با اعمال نيرويي معادل  500نيوتن ســنگ را جابجا
ِ
نسبت بازوي محرك به بازوي مقاوم بيشتر
خواهد كرد .حال هر قدر
باشد ،كارگر با نيروي كمتري ســنگ را جابجا خواهد كرد .به بيان
ســاده اهرم در مكانيك ماشــيني است كه بســته به "نسبت طول
بازوي محرك به بــازوي مقاوم" ،نيرو را با اثــر چند برابري منتقل

ميكند .تا اينجا كاركرد مكانيكي اهرم مختصرا ً تشــريح شد؛ حال
به كاركرد اهرم در مالي پرداخته ميشــود .اگر بخواهيم به صورت
جز به جز مفاهيم مالي و مكانيكي را قياس كنيم« ،ميزان ســرمايه
( »)Equityمعــادل «نيروي محرك»« ،بــازده» معادل «نيروي
مقاوم» و «نســبت دارايي به حقوق صاحبان سهام» معادل «نسبت
بازوي محرك به بازوي مقاوم» اســت .اهرم در مالي ابزاري اســت
كه بسته به شــدت آن ( )Asset/Equityميتواند بازده را چند
برابر كند .به عنوان مثال چنانچه ســرمايهگذاري از بدهي استفاده
نكند ،ميزان دارايي و  Equityبرابر هم و حاصل تقسيم Asset/
يكســان
 Equityيك مرتبه خواهد بود كه معادل اهرمي با طول
ِ
بازوي محرك و مقاوم (مانند االكلنگ) خواهد بود.
فرض كنيد سرمايهگذاري بدون بدهي و با آورده خود در دارايي
 Aسرمايهگذاري كند ،طبيعتاً بازده سرمايهگذار برابر با بازده دارايي
 Aخواهد بود .اهرم مكانيكي با شــرايط مشابه هم (مانند االكلنگ)
تصور كنيد كه براي جابجايي وزنــهاي با وزن معين ،بايد حداقل به
همان ميزان نيرو وارد كرده و در اين حالت اهرم موجب افزايش نيرو
نخواهد شد .حال شــرايطي را در نظر بگيريد كه سرمايهگذار 100
ريال داشته ( )Equityو  100ريال نيز استقراض كرده ( )Debtو
مجموعاً  200ريال دارايي ( )Assetدر اختيار داشــته و در دارايي
 Aسرمايهگذاري ميكند.
چنانچه بــازده دارايي 10 Aدرصد تا پايان دوره باشــد ،دارايي
ســرمايهگذار به ميزان  220ريال در پايــان دوره خواهد بود؛ و اگر
بدهي خود را بازپرداخت كند 120 ،ريــال برايش باقي ميماند .به
ســادگي قابل مالحظه است كه بازده ســرمايهگذار 20درصد بوده
اســت (آورده  100ريال و ســود  20ريال)؛ البتــه يك فرض مهم

اين اســت كه بدهي بدون بهره باشــد .همان گونه كه مالحظه شد
اهرم مالي با نســبت  2 Asset/Equityمرتبه باعث شد تا بازده
ســرمايهگذار دو برابر بازده دارايي  Aباشــد .همانند كارگري كه با
اهرم مكانيكي تأثير نيروي خود براي جابجايي جســم سنگين دو
برابر كرد .در اينجا نيز ســرمايهگذار با اســتفاده از اهرم دو مرتبه با
آورده ثابت بازده خود را دو برابر كرد.
حال اگر ســرمايهگذار به جاي  100ريال 200 ،ريال استقراض
ميكرد ،بــازده او 30درصد و به همين ترتيب هــر قدر ميزان اهرم
بزرگتر بود ،بازده نيز بزرگتر ميشد .به سادگي اين وضعيت قابل
مقايســه با كارگري اســت كه براي جابجايي يك جسم سنگين ،از
اهرم مكانيكي اســتفاده ميكرد تا شــدت نيرويش دو يا چند برابر
شود.

اهرم مالي چاقويي دولبه

اما در مالي گاهي اهرم ميتواند اثر منفي را تشديد كند؛ در واقع
اهــرم تنها بازده مثبت را چنــد برابر نكــرده و در صورتي كه بازده
سرمايهگذار منفي باشــد ،اثر منفي تشديد ميشود .به عنوان مثال
همان سرمايهگذار را تصور كنيد كه اين بار  100ريال آورده داشته
و  200ريال استقراض كرده ( )3=Asset/Equityو در دارايي A
ســرمايهگذار ميكند؛ اگر بازده دارايي  Aدر پايان سال -10درصد
باشــد ،دارايي در پايان ســال  270ريال و پــس از بازپرداخت كل
بدهي ،مانده دارايي او 70ريال (بازده  -30درصدي) است.
لذا اهرم مالي ابزاري اســت كه نقش چاقوي دولبه را ايفا كرده و
همان گونه كه در بازارهاي صعــودي ( )Bullishامكان باال بردن
بازده ســرمايهگذاري را دارد ،در بازارهاي نزولي نيز ()Bearish

نيــز بازده منفي را تشــديد ميكند؛ به عبارتي اهرم مالي ريســك
سرمايهگذاري را افزايش داده و بســته به مثبت يا منفي بودن بازار
عملكرد مطلوب يا نامطلوب خواهد داشــت .حتماً در بازار سرمايه
شنيدهايم كه حد فاصل ســال  92تا پايان سال  93برخي اشخاص
متأســفانه كل دارايي خود را از دست داده و حتي عالوه بر آن بدهي
نيز برايشــان باقي مانده است؛ دليل آن ساده است ،هر چند سهامي
در بازار سرمايه وجود نداشته كه ارزش آن به صفر تقليل يابد (بازده
 -100درصــد) ،اما از نيمه ديماه  92تا پايان ســال  93شــاخص
كل بــورس از حدود  89500واحد به حــدود  61500واحد (بازده
حدود  -31درصدي) كاهش يافته ،چنانچه ســرمايهگذاري در اين
بازه حدو دو برابر آورده خود از اعتبار اســتفاده ميكرد (Asset/
)3=Equityو بازدهي معادل شــاخص نصيب پرتفوي او ميشد،
اهرم ســه مرتبه بازده  -31درصدي را ســه برابر كرده و تقريباً كل
آورده سرمايهگذار سوخت ميشد؛ حال نرخ بهره اعتبار نيز وضعيت
را وخيمتر ميكند .البته در عمل برخي از سرمايهگذاران به شدت
ريســكپذير نه تنها از اهرمهاي با مرتبههــاي باالتر و با پذيرش
نرخ بهره استفاده كردند ،بلكه در داراييها و سهام پرريسكتري
نيز سرمايهگذاري كرده كه هم بازده پرتفوي آنها به مراتب كمتر
از شــاخص كل بوده و هم اثر اهرمي بازده منفيشــان را تشديد
كرده كه نتيجه آن عالوه بر ســوخت شدن كل آورده ،مبالغي نيز
بدهي برايشان در پي داشت.
نتيجه آنكه همواره بايد در اســتفاده از بدهي و اهرم مالي (چه
در ســطح سرمايهگذاران شخصي و چه ســرمايهگذاران نهادي)
دقت كــرده و اثر آن بر بازده كل ســرمايهگذاري را به درســتي
تحليل كرد.

