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 ACCRINT تابع  

 .کند می محاسبه را قرضه اوراق یک مانند اي دوره پرداختی با بهادار اوراق انباشته سود ، ACCRINT تابع  

  .شود می محاسبه اي دوره سود مبلغ پرداخت آخرین تاریخ از انباشته سود

 )اوراق بازخرید تا ورصد زمان از قرضه اوراق متعلقه بهره محاسبه تابع(

 ACCRINT تابع   محاسبه براي اکسل که را فرمولی

  :است ذیل صورت به کند می استفاده آن از

  

  :است ذیل صورت به ACCRINT فرمول بیان نحوه

=ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method) 

Issue  :قرضه اوراق صدور تاریخ 

: first_interest قرضه اوراق بهره اولین موعد   

: settlement قرضه اوراق بازخرید تاریخ   

: rate قرضه اوراق بهره سالیانه نرخ  

: Par قرضه اوراق اسمی ارزش  

: Frequency )4 = ماه سه هر ، 3 = ماه چهار هر ، 2 = ماه شش هر ، 1 = سالیانه) بهره پرداخت نوع   

: Basis360 روزها شمارش نوع /30 = آمریکایی   

  =1  واقعی/واقعی
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   / 360=2واقعی

   / 365=3 واقعی 

  360/30 =4  اروپایی

calc_method بـاز  تـا  بهـره  اولین از متعلقه بهره مجموع ، 1 = خرید باز تا صدور زمان از متعلقه بهره وعممج 

   : 0 = خرید

issue بهادار، اوراق انتشار تاریخ firstinterest سود، مبلغ پرداختی اولین ختاری settlement خرید تاریخ 

 و سال هر در ها پرداخت دفعات تعداد frequency اسمی، ارزش par ساالنه، سود نرخ rate قرضه، اوراق

basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص. 

basis و par در و دالر 1111 ترتیب به مقدارشان حذف صورت در و هستند اختیاري دو هر 

  .شود می گرفته نظر
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  ACCRINTM تابع  

 .کند می محاسبه پردازد، می سود سررسید در که را بهادار ورقه انباشته سود ، ACCRINTM تابع  

  است ذیل صورت به فرمول بیان نحوه

ACCRINTM(issue,settlement,rate,par,basis)=  

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول هتاریخ ها باید با استفاده ا: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

issue ، انتشار ورقه بهادار تاریخ  

 maturity سررسید تاریخ  

 rate کوپن رخن  

 par اسمی ارزش   

Basis روزشمار شاخص  

par و basis گرفته نظردر  1000 در فرمول مقدارشان شوند حذف اگر و هستند اختیاري دو هر 

 .شوند می

Basis شمارش روزھای  Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی  1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4

  : یادآوریها

 ،شود استفاده در محاسبات توانبآنها  از به طوري که سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 است 39448 شماره سریال 2008،  ژانویه 1و 1 شماره سریال ،  1900 ژانویه 1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند

 به اوتفتتاریخ م سیستم از مکینتاش براي مایکروسافت اکسل. ، 1900هژانوی 1 روز بعد از 39448 دلیل آن است که

 .استفاده میکند  پیش فرض عنوان
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 Settlement، Issue وbasis  دنمی شو تبدیلبه عدد صحیح. 

 گرداند می بررا !VALUE #   يخطا  ACCRINTM، باشدیک تاریخ معتبر ن Settlementو Issue اگر  

 .گرداند می بررا !NUM #   يخطا  par ≤ 0 ، ACCRINTM اگر و یا rate ≤ 0 اگر  

 .گرداند می بررا !NUM #   يخطا   basis > 4، ACCRINTM اگر یا basis <0 اگر  

 .گرداند می بررا !NUM #   يخطا   Settlement Issue ≥ ،ACCRINTM اگر 

 ACCRINTM محاسبه می شود به شرح زیر:  

  

 :که در آن

= A تاریخ  تا اوراق تاریخ صدور روز از تعداد .سررسید در بهره براي .ماهانه صورت به شمارش قتعل روز تعداد

 .استفاده شده است سررسید

 = Dساالنه سال پایه.  
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   AMORDEGRC تابع  

بر اساس سیستم حسـابداري فرانسـوي طراحـی شـده      این تابع.استهالك را براي هر دوره مالی بدست می آورد 

 شـبیه  این تـابع .شودمی محاسبه سرشکن شدهاستهالك  رائی در میان دوره مالی خریداري شود،اگر یک دا.است

 .شود می اعمال ها دارایی بر اساس عمر مفید محاسبه در استهالك ضریب که، به جز است AMORLINC به

 :عبارتنداز تابع   این ورودي آرگومانهاي

(Cost,Date-purchased,First-period,Salvage,Period) 

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

  

Cost  هزینه  

 Date-purchased خرید تاریخ  

 First-period دوره اولین  

 Salvage اسقاط  

  Period دوره  

BASIS سیستم تاریخ 

  NASD)  روش (روز ٣٦٠  یا خالی  0

  واقعی 1

  در سال روز٣٦٥ 3

 )روش اروپایی(روز در سال  ٣٦٠ 4
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  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  وري که از آنها بتـوان به ط سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  رضپیش ف عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

 از بیشـتر  اسـتهالك انباشـته   زمانی که  یا به دست می آورد  دارایی از عمر آخرین دوره تا را استهالك این تابع

  .است اسقاط ارزش منهاي دارایی بهاي تمام شده

    :عباتند از یب استهالكاضر 

  

  

  

  

 .میرسـد  درصد 100 به آخرین دوره براي و افزایش آخرین دوره قبل از ما دوره براي درصد 50تا  نرخ استهالك

  .بدست می آید !NUM #  يباشد،خطا  )5 و 4و  3و  2، 2و 1، 1و 0 (هاي میان دارایی عمر اگر

  

  

. 
  

   

 ضریب استهالك (RATE/1) دارایی عمر

 1.5  ٤و ٣بین سالھای 

 2 ٦و ٥بین سالھای 

 2.5 سال٦بیشتر از
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  AMORLINC تابع  

بر اساس سیستم حسـابداري فرانسـوي طراحـی شـده      این تابع.دوره مالی بدست می آورد  استهالك را براي هر

  .شودمی محاسبه سرشکن شدهاستهالك  اگر یک دارائی در میان دوره مالی خریداري شود،.است

  :عبارتنداز تابع   این ورودي آرگومانهاي

AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)=  

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Cost هزینه  

 Date-purchased خرید تاریخ  

 First-period دوره اولین  

 Salvage اسقاط 

Period دوره  

  RATE   نرخ  

   basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

BASIS سیستم تاریخ 

  NASD)  روش (روز ٣٦٠  یا خالی  0

  واقعی 1

  در سال روز٣٦٥ 3

 )روش اروپایی(روز در سال  ٣٦٠ 4

  : ادآوریهای

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود
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 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

    .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم
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  CUPDAYBS تابع  

=COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis) 

  .کند می محاسبه را تسویه تاریخ تا اولین کوپن بین روزهاي تعداد تابع   این

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول هتاریخ ها باید با اس: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تسویهتاریخ . است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  سفرکان، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ویـه ژان 1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1در سـاله   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038 ژانویه 1تاریخ سررسید، و : خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود بدیلت به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

  .را نشان می دهـد  !VALUE # خطاي COUPDAYBS تاریخ معتبر نباشد یک سررسیدو یا تاریخ تسویه  اگر 

  .را نشـان مـی دهـد   ! NUM # خطـاي  COUPDAYBS، باشـد  4، یـا  2، 1از  غیـر  هر عـدد دیگـر   اوانیاگر فر

  .مــی دهــد  را نشــان  ! NUM #خطــاي  ، COUPDAYBS  باشــد  Basis> 4 یــا اگــر   Basis >0اگــر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي COUPDAYBS، باشد سررسید ≥تسویه اگر 
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  COUPDAYS تابع  

COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis) 

 رود می کار به پرداخت دوره زهايور تعداد محاسبه جهت تابع   این

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اجه فرمول هتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتی: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،ورتاریخ صد پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =انس ، فرکیکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ لمایکروسافت اکس

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  يبـرا  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري توسط یک خریدارشده، و 

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

  .را نشـان مـی دهـد   ! VALUE #خطاي  COUPDAYSو یا سررسید یک تاریخ معتبر نباشد  اگر تاریخ تسویه 

  .را نشـان مـی دهـد   ! NUM #خطـاي   COUPDAYSباشـد،   4، یـا  2، 1اگر فراوانی هـر عـدد دیگـر غیـر از     

  .را نشـــان مـــی دهـــد! NUM #، خطـــاي COUPDAYS  باشـــد Basis> 4یـــا اگـــر  Basis >0اگـــر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي COUPDAYS، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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  COUPDAYSNC تابع  

=COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis) 

 

 کند می محاسبه را بعدي بهره پرداخت تاریخ تا تسویه تاریخ بین تعدادروزهاي تابع   این

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب ال هتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمو: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    نی کـه زمـا  ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 از اشمکینتـ  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري خریدار شده، و توسط یک

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

را نشـان مـی   ! VALUE #خطـاي   COUPDAYSNCسید یک تـاریخ معتبـر نباشـد    اگر تاریخ تسویه ویا سرر

    .دهد

  .را نشـان مـی دهـد   ! NUM #خطـاي   COUPDAYSNCباشـد،   4، یـا  2، 1اگر فراوانی هر عدد دیگر غیـر از  

ــر  ــر   Basis >0اگ ــا اگ ــد Basis> 4ی ــاي  COUPDAYSNC  باش ــد  ! NUM #، خط ــی ده ــان م   .را نش

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  COUPDAYSNC، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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  COUPNCD تابع  

=COUPNC(settlement,maturity,frequency,basis) 

  رود می کار به تسویه تاریخ از پس بهره پرداخت تاریخ اولین محاسبه جهت تابع   این

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي ناناطمی

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، ماههسه  براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت مسیست

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود ماه بعد خریداري شش شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

    .را نشان می دهد! VALUE #خطاي  COUPNCDیخ معتبر نباشد اگر تاریخ تسویه ویا سررسید یک تار

  .را نشــان مــی دهــد! NUM #خطــاي  COUPNCDباشــد،  4، یـا  2، 1اگـر فراوانــی هــر عــدد دیگــر غیــر از  

ــر  Basis >0اگـــر  ــا اگـ ــاي  COUPNCD  باشـــد Basis> 4یـ ــان مـــی دهـــد! NUM #، خطـ   .را نشـ

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  COUPNCD، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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  COUPNUM تابع  

=COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis) 

 کند می محاسبه را سررسید تاریخ و تسویه تاریخ بین اي بهره تعدادپرداختهاي تابع   این

براي مثال، . وندهاي دیگر وارد ش عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

 .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .اصل میشودح خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال یمتوال اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

.را نشـان مـی دهـد   ! VALUE #خطـاي   COUPNUMاگر تاریخ تسویه ویا سررسید یک تاریخ معتبر نباشـد  

    

  .را نشـان مـی دهـد   ! NUM #خطـاي   COUPNUMباشـد،   4، یـا  2، 1اگر فراوانـی هـر عـدد دیگـر غیـر از      

  .را نشـــان مـــی دهـــد! NUM #، خطـــاي  COUPNUM  باشـــد Basis> 4یـــا اگـــر  Basis >0اگـــر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  COUPNUM، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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  COUPPCD تابع  

= COUPPCD (settlement,maturity,frequency,basis) 

 کند می محاسبه را تسویه تاریخ از قبل پرداخت تاریخ تابع   این

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه: نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شـوند ممکـن   . 2008ي بیست و سومین روز ماه می سال برا)2008،5،23(تاریخ 

  .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

       basis گیرد می قرار استفاده مورد کسلا در که شمار روز شاخص.  

 

 

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  محاسـبات در  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

Basis  شمارش روزھای Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد   تاریخ

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

د بود ، تاریخ تسـویه  خواه 2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

    .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح آرگومانهاهمه 

    .را نشان می دهد! VALUE #خطاي  COUPPCDاگر تاریخ تسویه ویا سررسید یک تاریخ معتبر نباشد 

  .را نشــان مــی دهــد! NUM #خطــاي  COUPPCDباشــد،  4، یــا 2، 1اگــر فراوانــی هــر عــدد دیگــر غیــر از 

ــر  ــر  Basis >0اگـ ــا اگـ ــد Basis> 4یـ ــاي  COUPPCD  باشـ ــد ! NUM #، خطـ ــی دهـ ــان مـ   .را نشـ

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  COUPPCD، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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 CUMIPMT تابع  

  .کند می محاسبه را سفته یا قرضه اوراق مرکب بهره ايپرداخته تابع   این

  :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي

CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 

 Rate بهره نرخ  

 Nper پرداخت هاي دوره تعداد  

 PV فعلی ارزش  

 Start-period شروع میشود 1،اولین دوره محاسبه که با  اول دوره 

 End-period آخرین دوره محاسبهآخر دوره ،  

Type زمانبندي پرداخت  

Type زمانبندی  

0 (zero) پرداخت در پایان دوره  

 پرداخت در ابتدای دوره 1

   مالحظات

 اگر .داشته باشند تطابق با هم پرداخت هاي دوره تعداد و نرخ براي مقدار  تعییندر  کهاطمینان حاصل کنید 

 بـراي  12 / ٪10 ازانجام میدهیـد   درصد 10 ساالنه با نرخ بهره چهار ساله وام براي هپرداخت هاي ماهان شما 

ساالنه انجـام  را  پرداخت وام همان براي اگر شما کنید،ه استفاد،   پرداخت هاي دوره تعداد براي12*4 و  نرخ

  .نمائید  استفاده  پرداخت هاي دوره تعداد براي 4  نرخ و براي ٪10از ، دهید 

NPER، start_period ،end_period ، وType شود می تبدیل عدد صحیح به.   

   .را نشان می دهد! NUM #خطاي  PV <0 ، CUMIPMT یا، NPER ≤ 0 یا،  Rate ≤ 0اگر 

ــر  ــد، start_period <1 اگ ــا باش ــا end_period <1 ی  start_period> end_period  ،CUMIPMT، ی

 .  .را نشان می دهد! NUM #خطاي   

  .را نشان می دهد! NUM #خطاي  CUMIPMT ،باشد 1یا  0 از غیر  دیگر مقدارهر  Typeاگر 
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  CUMPRINC تابع  

 باشد می سفته یا قرضه اوراق انباشته سرمایه اصل پرداختهاي محاسبه براي تابع   این

                :از عبارتند تابع   این ورودي آرگومانهاي

  =CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)  

Rate نرخ بهره  

 Nper پرداخت هاي دوره تعداد  

 PV فعلی ارزش  

 Start-period  شروع میشود 1دوره اول ،اولین دوره محاسبه که با 

 End-period دوره آخر، آخرین دوره محاسبه  

Type زمانبندي پرداخت  

Type زمانبندی  

0 (zero) پرداخت در پایان دوره  

 ای دورهپرداخت در ابتد 1

   مالحظات

 اگر .داشته باشند تطابقبا هم  پرداخت هاي دوره تعدادو  نرخ مقدار براي  در تعیین کهاطمینان حاصل کنید 

 بـراي  12 / ٪12 ازانجام میدهیـد   درصد 12 ساالنه با نرخ بهره چهار ساله وام براي پرداخت هاي ماهانه شما 

ساالنه انجـام  را  وام پرداخت همان براي اگر شما کنید،ه استفاد ،  پرداخت هاي دوره تعدادبراي 12*4 نرخ  و

  .نمائید  استفاده  پرداخت هاي دوره تعداد براي 4  نرخ و براي ٪12از ، دهید 

NPER ،start_period ،end_period ، وType شود می تبدیل عدد صحیح به.   

   .را نشان می دهد! NUM #خطاي  PV <0 ، CUMPRINC یا، NPER ≤ 0 یا،  Rate ≤ 0اگر 

ــا باشــد، start_period <1 اگــر  ــا end_period <1 ی  start_period> end_period  ،CUMPRINC، ی

 .  .را نشان می دهد! NUM #خطاي   

    .را نشان می دهد! NUM #خطاي  CUMPRINC ،باشد 1یا  0 از دیگر غیر  هر مقدار Typeاگر 
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 DB تابع  

 کند می محاسبه را معین درمدت ینزول استهالك هزینه DB تابع  

 :از عبارتند تابع   این ورودي آرگومانهاي

=DB(cost ,salvage ,life ,period ,month) 

 Cost شده تمام بهاي یا دارایی ارزش  

 Salvage اسقاط ارزش  

 Life مفید عمر  

 Period دوره تعداد 

Month اول سال ماههاي تعداد  

 . نکنیم وارد را آن میتوانیم باشد رنگ کم که آرگومانی هر توابع در : نکته

: Month است شده استفاده دارایی از ماه چند اول سال در یعنی .   

 . ندارد ها ماه کردن اضافه و کسر به نیازي استهالك هزینه محاسبه براي که است این تابع   این ویژگی -

 . بود خواهد 12 آن ضفر پیش نشود، مشخص اول سال هاي ماه متغیر تعداد که صورتی در

  .متوازن استهالك را در یک نرخ ثابت محاسبه میکند نزولی روش استهالك

    :از فرمول زیر براي براي محاسبه استهالك یک دوره استفاده میکند

    نرخ *) دوره هاي قبلی از انباشته استهالك - شده تمام بهاي(

    :که در آن

    .گرد شده رقم اعشار سه به، ))مفید عمر / 1( ^) شده تمام بهاي/  ارزش اسقاط(( - 1 =نرخ 

    :استفاده میکند فرمول این از DB، براي اولین دوره. یک مورد خاص است اول و آخر دوره براياستهالك 

    12/  ماه * نرخ *هزینه 

    :استفاده میکند این فرمول از  DB،آخرین دورهبراي 

    12/ )) ماه - 12( * نرخ *) دوره هاي قبلی از انباشته استهالك -هزینه ((
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 DDB تابع  

 رود می کار به مضاعف نزولی روش به معین دوره دریک استهالك هزینه محاسبه براي تابع   این

 :از عبارتند تابع   این ورودي آرگومانهاي

=DDB(cost ,salvage ,life ,period ,factor)   

Cost  ارزش تمام شده داراییها  

 Salvage اسقاط ارزش  

 Life مفید عمر  

 Period دوره تعداد 

 Factor عامل  

   .تمام پنج آرگومان باید مثبت باشد  مقدار نکته مهم

  

 . میباشد 2 آن فرض پیش نشود مشخص که صورتی در و است تنزیل نرخ عامل،

اسـتهالك در دوره اول بیشـترین و در   . محاسـبه میکنـد   ینزولی مضاعف متوازن استهالك را به نرخ شتاب روش

فرمول زیر براي محاسبه استهالك بـراي یـک دوره اسـتفاده     از DDB. پی در پی کاهش می یابد بعد دوره هاي

    :می کند

 -بهـاي تمـام شـده    (، )عمـر مفیـد  / عامـل  ) * (استهالك انباشته از دوره هاي قبلی -بهاي تمام شده (حداقل 

    ))مجموع استهالك از دوره هاي قبلی -ارزش اسقاط 

    .دهیدعامل تغییر کنید  از استفاده   توازن مضاعف نزولیماهید از روش اگر شما نخو

زمـانی کـه   . کنیداستفاده  VDB از تابعتغییر روش دهید اگر شما می خواهید به روش خط مستقیم استهالك 

 .استنزولی مضاعف متوازن استهالك بیشتر از 
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  DISC  تابع  

  .کند می محاسبه را گذاري سرمایه سند یک تنزیل نرخ تابع   این

 :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي

=DISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption,Basis)  

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شوند ممکن . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

  .است بااشکال برخورد کنید

Settlement تسویه  

 Maturity سررسید  

 Pr قیمت  

 Redemption بازخرید  

 Basis مبنا 

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 عـد از روز ب 39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

Basis 
 شمارش روزھـای  

Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4



29 

 

 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30ضـه  براي مثال، فرض کنید اوراق قر. که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

  .خواهد بود

    .می شود تبدیل به عدد صحیح basisو   Settlement ،maturityآرگومانهاي 

    .را نشان می دهد! VALUE #خطاي  DISCیا سررسید یک تاریخ معتبر نباشد  اگر تاریخ تسویه و

    .را نشان می دهد! NUM #خطاي  redemption ≤ 0 ،DISCیا اگر   pr  0≥اگر 

    .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  DISC  باشد Basis> 4یا اگر  Basis >0اگر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  DISC، باشد سررسید ≥اگر تسویه 

DISC به روش زیر محاسبه میشود:    

  

  :که در آن

 = B بر ، بسته روز در سال تعداد)basisي شما پایه(.  

 = DSM روز تعداد  
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  DOLLARDE تابع  

 .کند می تبدیل آن اعشاري عادلم به را کسري)ریالی( دالري قیمتهاي تابع   این

 :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي

=DOLLARDE(fractional_dollar,fraction) 

 Fractional-dollar کسري قیمت  

 Fraction کسر مخرج  

 Fraction است مخرج کسر براي استفاده در صحیحی است عدد.   

   مالحظات

   .است تبدیل شده، نیست یک عدد صحیح  Fractionاگر 

   .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  DOLLARDE، است 0کمتر از  Fraction اگر 

  .را نشان می دهد   !DIV / 0 #خطاي DOLLARDE ،باشد  Fraction    0اگر 
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  DOLLARFR تابع  

 شود می استفاده آنها کسري قیمت معادل به اعشاري ریالی یا دالري قیمتهاي تبدیل جهت تابع   این

 :از عبارتند آن ورودي يآرگومانها

DOLLARFR(decimal_dollar,fraction) 

decimal_dollar  اعشاريقیمت  

Fraction کسر مخرج  

  

 Fraction است مخرج کسر براي استفاده در صحیحی است عدد.     

   مالحظات

   .است تبدیل شده، نیست یک عدد صحیح  Fractionاگر 

   .را نشان می دهد! NUM #خطاي ،  DOLLARDE، است 0کمتر از  Fraction اگر 

  .را نشان می دهد   !DIV / 0 #خطاي DOLLARDE ،باشد  Fraction    0اگر 
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  DURATION تابع  

  .رود می کار به macauley محاسبه جهت تابع   این

 :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي

=DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis) 

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه مهمنکته 

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شوند ممکن . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

  .است بااشکال برخورد کنید

Settlement    زمـانی کـه   ،تاریخ صدور پس از روز مطمئن تاریخ تسویه. است مطمئن تسویه تاریخ ،تسویه تاریخ 

    .حاصل میشود خریدار براي اطمینان

 Maturity    اسـت  از بین رفتـه   اطمینان است که زمانی ،تاریخ سررسید .است مطمئن سررسید ،سررسیدتاریخ.  

  

     Frequencyشـش   براي ؛1=  فرکانس، ساالنه هاي پرداخت براي. است در سال کوپن پرداختتعداد    فراوانی

    .4 = فرکانس، سه ماهه براي ؛2 =، فرکانس یکبار  ماه

coupon   نرخ  مطمئن ساالنه کوپن  

        yld است مطمئن ساالنه بازده.  

     basis گیرد می قرار استفاده مورد اکسل در که شمار روز شاخص.  

  

 

 

 

 

 

  

Basis 
 شمارش روزھـای  

Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ خالیصفر یا 

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی اعداد عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به تاریخ متفاوت سیستم

 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود شش ماه بعد خریداري شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038یه ژانو 1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

  .خواهد بود

    .به عدد صحیح تبدیل می شود DURATIONو   Settlement ،maturityآرگومانهاي 

  .را نشان می دهد! VALUE #خطاي DURATIONیا سررسید یک تاریخ معتبر نباشد  اگر تاریخ تسویه و

    .را نشان می دهد! NUM #خطاي yld < 0 ،DURATIONیا اگر   coupon  0>اگر 

  .را نشـان مـی دهـد   ! NUM #خطـاي   DURATIONباشـد،   4، یـا  2، 1اگر فراوانـی هـر عـدد دیگـر غیـر از      

    .را نشان می دهد! NUM #، خطاي DURATION  باشد Basis> 4یا اگر  Basis >0اگر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي DURATION، باشد سررسید ≥اگر تسویه 
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    EFFECT تابع  

 بـه  ساالنه مرکب هاي دوره تعداد و ساالنه اسمی بهره نرخ داشتن با واقعی ساالنه بهره محاسبه جهت تابع   این

 :عبارتنداز آن ورودي آرگومانهاي.رود کارمی

=EFFECT(Nominal-rate,Npery) 

Nominal-rate اسمی نرخ  

 Npery مرکب هاي دوره تعداد 

  مالحظات

 Npery  شود می تبدیل یک عدد صحیح هب.   

 .  را نشان می دهد! VALUE #خطاي  EFFECT ، باشد غیر عددي آرگومان هر کدام ازاگر 

 .  را نشان می دهد! NUM #خطاي   npery < ،EFFECT  1و یا اگر nominal_rate ≤ 0 اگر 

 EFFECT محاسبه می شود به صورت زیر:  
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 FV تابع    

  .رود می کار به گذاریها سرمایه آینده ارزش حاسبهم براي تابع   این

  :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي 

=FV (rate ,nper ,pmt ,pv ,type)  

  .را ببینید PV ، سالیانه توابع اطالعات بیشتر در مورد براي و FV  در از آرگومان کامل تر توضیحاتبراي 

 Rate بهره در هر دوره نرخ  

 nper در سال پرداخت هاي دوره تعداد  

 pmt به طـور معمـول   .دهید تغییر سالیانه بیش از عمر آن را نمی توان،  دوره هر پرداخت مقدار ،PMT  شـامل 

، شـما بایـد   باشـد  شده حذف PMT اگر .نمی شود مالیات را شامل  دیگر و یا هیچ هزینه اما، اصل و بهره است 

  .دیباش داشته را PV آرگومان 

9  

  .دیباش داشته را PMT آرگومان باید و، باشد )صفر( 0 فرض بر این است، باشد شده حذف PV اگر 

 type اپرداخت ه نوع ،Type اگـر  .به چه صورت مـی باشـد   پرداخت که نشان می دهد و می باشد 1یا  0  عدد 

Type ،باشد 0که   فرض بر این است حذف شده است.  

type برابر است با 

     پرداخت ھا به اگر
 صورت زیر باشد

  پایان دوره در 0

  دوره آغاز در 1

  

 اگر .داشته باشند تطابقبا هم  پرداخت هاي دوره تعدادو  نرخ مقدار براي  در تعیین کهاطمینان حاصل کنید 

 بـراي  12 / ٪10 ازانجام میدهیـد   درصد 10 ساالنه با نرخ بهره چهار ساله وام رايب پرداخت هاي ماهانه شما 

ساالنه انجـام  را  وام پرداخت همان براي اگر شما کنید،ه استفاد،   پرداخت هاي دوره تعدادبراي 12*4 نرخ  و

  .نمائید  استفاده  پرداخت هاي دوره تعداد براي 4  نرخ و براي ٪10از ، دهید 
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 نشـان  اعـداد منفـی   بـا ، پس انداز صورت سپرده به مانند، که شما می پردازید ي را، پول نقدآرگومان متمابراي 

  .میشود داده نشان اعداد مثبت توسط، سود سهام چک مانند دریافت می کنید، که را يپول نقد و،میشود داده
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  FVSCHDULE تابع    

 این ورودي آرگومانهاي.کند می محاسبه مرکب بهره نرخهاي از استفاده با را گذاري سرمایه آتی ارزش تابع   این

 تابع  

 :از عبارتند

=FVSCHDULE(Principal,Schedule) 

 Principal  سرمایه اصل (ارزش فعلی(  

 Schedule بهره نرخهاي آرایه  

 

   مالحظات

  خطـاي  د باعـث ایجـا  دیگـر   هـر مقـدار  ، خـالی باشـد   سـلولهاي  اعـداد یـا   مـی توانـد   SCHDULE مقادیر در

 # VALUE! در .شود می FVSCHEDULE ،  گرفتـه در نظر )بهـره بـدون   ( صـفر  به عنوان خالی هاي سلول  

    .می شود
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  INTRATE تابع    

 :از عبارتند آن ورودي آرگومانهاي و کند می رامحاسبه گذاري سرمایه سند یک بهره نرخ تابع   این

=INTRATE(Settlement,Maturity,Investment,Redemption,Basis)  

براي مثال، . هاي دیگر وارد شوند عو تاب اتاریخ ها باید با استفاده از تابع هاي تاریخ یا نتیجه فرمول ه نکته مهم

اگر تاریخها با فرمت متن وارد شوند ممکن . 2008براي بیست و سومین روز ماه می سال )2008،5،23(تاریخ 

  .است بااشکال برخورد کنید

Settlement یهتسو  

 Maturity سررسید  

 Investment گذاري سرمایه  

 Redemption بازخرید 

Basis مبنا 

  

  

  

  

  

  

  : یادآوریها

 اسـتفاده  در محاسـبات  به طوري که از آنها بتـوان  سریال متوالی داداع عنوان بهها را  تاریخ مایکروسافت اکسل

 شـماره سـریال   2008،  ژانویـه  1و 1 شـماره سـریال   ،  1900ژانویه  1،به طور پیش فرض .ذخیره میکند ،شود

 از مکینتـاش  بـراي  مایکروسـافت اکسـل  . ، 1900ژانویـه  1 روز بعـد از  39448 دلیل آن است که است 39448

  .استفاده میکند  پیش فرض عنوان به متفاوتتاریخ  سیستم

Basis 
 شمارش روزھـای  

Basis   

 US (NASD)  ٣٠/٣۶٠ صفر یا خالی

  واقعی /واقعی 1

  واقعی /٣۶٠  2

  واقعی /٣۶۵ 3

  اروپایی  ٣٠/٣۶٠ 4
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 تـاریخ سررسـید هنگـامی   . تاریخ تسویه  تاریخی است که یک خریدار یک کوپن مانند اوراق قرضه را مـی خـرد  

صـادر   2008ژانویـه ،  1سـاله در   30براي مثال، فرض کنید اوراق قرضـه  . که یک کوپن منقضی می شوداست 

خواهد بود ، تاریخ تسـویه   2008 ژانویه ،  1تاریخ صدور. شود خریداري شش ماه بعد شده، و توسط یک خریدار

، 2008ژانویـه ،  1 ،تاریخ صـدور  سال پس از 30،  2038ژانویه  1، و سررسید تاریخ: خواهد بود2008جوالي،  1

  .خواهد بود

    .به عدد صحیح تبدیل می شود Basisو   Settlement ،maturityآرگومانهاي 

  .را نشان می دهد! VALUE #خطاي  INTRATEیا سررسید یک تاریخ معتبر نباشد  و اگر تاریخ تسویه

    .را نشان می دهد! NUM #خطاي  INTRATE،0≥یا اگر   redemption  0≥اگر 

    .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  INTRATE  باشد Basis> 4یا اگر  Basis >0اگر 

  .را نشان می دهد! NUM #، خطاي  INTRATE، باشد سررسید ≥اگر تسویه 

INTRATE  دوش یم هبساحم ریز تروص به.  

  

  :که در آن

 =Bسال بر مبناي ، بستهروز در سال تعداد . 

= DIM  سررسید خیرات ات  تسویه خیرات از اهروز تعداد.  
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  IPMT  تابع   

 :عبارتند آن ورودي آرگومانهاي و رود می کار به بهره به مربوط اقساط محاسبه براي تابع   این

=IPMT(rate ,per ,nper ,pv ,fv ,type) 

type  اپرداخت ه نوع ،Type اگـر  .به چه صورت مـی باشـد   پرداخت که نشان می دهد و می باشد 1یا  0  عدد 

Type ،باشد 0که   فرض بر این است حذف شده است.  

FV ـ  می خواهید پرداخت آخرین انجام از شما بعدکه  نقدي توازن یا ،است ارزش آتی  FV اگـر  .رسـید ب نآ هب

  )است 0  براي مثال، ،یک وام یتارزش آ  (.تسا  0 شرادقم فرض بر این است ،دشاب شده حذف

. pv بـا ارزش  در حـال حاضـر   کـه    آینده هاي پرداخت یک سري از که است توده مجموع ارمقد فعلی یا ارزش

  .است

nper  لاس رد پرداخت هاي دوره لتعداد ک   

per خاص دوره PER. تـا  1  در محـدوده  باید و دیروآ تسدب ار بهره دخواهی می شماکه  تسا يا دوره NPER 

   باشد

Rate  هرود ره رد هرهب نرخ  

type برابر است با 

     پرداخت ھا به اگر
 صورت زیر باشد

  پایان دوره در 0

  دوره آغاز در 1

  

  

 اگـر  .داشته باشـند  تطابقبا هم  پرداخت هاي دوره تعدادو  نرخ مقدار براي  در تعیین کهاطمینان حاصل کنید 

 بـراي  12 / ٪10 ازانجـام میدهیـد    درصـد  10 ساالنه با نرخ بهره چهار ساله وام رايب پرداخت هاي ماهانه شما 

سـاالنه انجـام   را  وام پرداخـت  همان براي اگر شما کنید،ه استفاد،   پرداخت هاي دوره تعدادبراي 12*4 نرخ  و

  .نمائید  استفاده  پرداخت هاي دوره تعداد براي 4  نرخ و براي ٪10از ، دهید 



41 

 

 نشـان  اعـداد منفـی   بـا ، پس انداز صورت سپرده به مانند، که شما می پردازید ي را، پول نقدآرگومان متمابراي 

  .میشود داده نشان اعداد مثبت توسط، سود سهام چک مانند دریافت می کنید، که را يپول نقد و،میشود داده
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 IRR   تابع

ـ  نـرخ  . رود می کار به گذاري ایهسرم داخلی بازده نرخ محاسبه براي تابع این  یـک سـري از   بـراي  داخلـی  هدزاب

 سـالیانه  هرود بـراي  ،نمی شود  حتی جریان هاي نقدي این .ارزش اعداد در ارائه شده توسط جریان هاي نقدي

نـرخ بـازده   .دهـد  رخ سـاالنه  ماهانـه و یـا   صورت به در فواصل منظم، باید نقدي هاي جریان ،حال این با .باشد

 )مقادیر مثبـت ( درآمد و )مقادیر منفی( اهپرداخت متشکل از گذاري سرمایه زا یشاندریافت  و نرخ بهره داخلی،

  .است دهاد رخ منظم ياه در دوره که

  :عبارتند آن ورودي آرگومانهاي 

=IRR(values ,guess)  

Values آن از ناشی سودهاي و اولیه گذاري سرمایه  

Values دشاب نرخ بازده داخلی براي محاسبه ارزش منفی یک مثبت و ارزش حداقل یک شامل باید.  

 IRR ورود  کـه  دیـ نک لصـ اح نانـ یطما. کنـد یم استفاده جریان هاي نقدي بیان منظور هب مقادیر يرس یک از

   .دشاب که شما می خواهید یبیترت هب در ، نات درآمدو  پرداخت ریداقم

نادیده گرفته  آن ارزش ها ،دشاب سلول هاي خالی یا منطقی، مقادیر متن، شامل مرجع آرگومان یک آرایه یا اگر

  .می شود

 guess سود حدثی نرخ  

  شـروع  ار حـدس و گمـان   ا IRR .اسـتفاده میکنـد   IRR محاسبه براي شونده تکرار روش ازمایکروسافت اکسل 

تـالش   رابـ  20 پـس از   ار نتیجه واندتن اگر .درصد 0,00001 تدق تا نتیجه محاسبه طریق از را چرخه و،دنکیم

    .دروآ یم تسدب! NUM # يخطا IRRکند، ادیپ

 فرض می شـود  حدس حذف شده است، اگر. دیرادنیازي ن حدس به ارائه IRR محاسبه براي در اغلب موارد شما

    ).درصد 10( 0,1 تا

 بـا  ، دوبارهشده استن مورد انتظار شما آنچه به نزدیکنتیجه  اگر یا ، دروآ یم تسدب! NUM # يخطا IRRاگر 

 .کنید سعی حدس متفاوت براي مقدار

 . باشد منفی باید اولیه گذاري سرمایه مقدار

   مالحظات

 IRRاب ارتباط نزدیکی NPV اب شده محاسبه بازده نرخ .خالص ارزش فعلی ، تابعدراد IRR متناظر با نرخ بهره  

   نشان می دهد ارNPV و IRR  رابطهچگونگی  فرمول زیر .است خالص ارزش فعلی )صفر( 0 
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B1: B6)); NPV (IRR (B1: B6) ،  3.60 برابر اسـت بـاE-08   ]  ـ  ارزش ،IRR محاسـبه  دقـت و صـحت   يارب

3.60E-08 است )صفر( 0  به طور موثر[.    
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  ISPMT تابع  

 ورودي آرگومانهـاي .کند می محاسبه معین دوره یک در مستقیم خط روش به را بهره پرداخت رمقدا تابع   این

 آن

 :از عبارتند

=Ispmt(Rate,Per,Nper,PV)  

 Rate يراذگ هیامرس هرهب نرخ  

PER تا 1  در محدوده باید و دیروآ تسدب ار بهره دخواهی می شماکه  تسا يا دوره NPER باشد   

 Nper يراذگ هیامرس هاي دوره تعداد  

 PV تسا ماو غلبم ،یلعف شزرا ماو کی يارب.يراذگ هیامرس کی فعلی ارزش.  

 

 اگـر  .داشته باشـند  تطابقبا هم  پرداخت هاي دوره تعدادو  نرخ مقدار براي  در تعیین کهاطمینان حاصل کنید 

 بـراي  12 / ٪10 ازانجـام میدهیـد    درصـد  10 ساالنه با نرخ بهره چهار ساله وام رايب پرداخت هاي ماهانه شما 

سـاالنه انجـام   را  وام پرداخـت  همان براي اگر شما کنید،ه استفاد،   پرداخت هاي دوره تعدادبراي 12*4 نرخ  و

  .نمائید  استفاده  پرداخت هاي دوره تعداد براي 4  نرخ و براي ٪10از ، دهید 

 نشـان  اعـداد منفـی   بـا ، پس انداز صورت سپرده به مانند، که شما می پردازید ي را، پول نقدآرگومان متمابراي 

  .میشود داده نشان اعداد مثبت توسط، سود سهام چک مانند دریافت می کنید، که را يپول نقد و،میشود داده

  .دینک هظحالمرا  PV  تابع ،مالی توابع در مورد براي کسب اطالعات بیشتر


