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 به نام خدا

 :پیامبر اکرم فرمودند

همان در روز قیامت اگرکسی حتی یک برگه علمی از او در دنیا باقی بماند  

 برگه حایل او در مقابل آتش جهنم خواهد بود

را تالیف کنم و در اختیار رهروان دانش قرار دهم  سپاس و ستایش خداوند را که توانستم اولین جزوه خود

 باشد که جزوه مفیدی باشد و طبق فرموده پیامبر اکرم من هم از آتش دوزخ در امان باشم

 رضا باقری
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 دسترسی به توابع
 :برای استفاده از توابع می توان یکی از راههای زیر را دنبال کرد

 را به طور مهزمان فشار دهید F3و   shiftکلید .1

 راانتخاب منایید Functionگزینه   Insertاز منوی . 2

 از نوار فرمول کلیک کنید Insert function ( fx )بر روی دکمه . 3

نوار فرمول ، تابع مورد نظر را انتخاب  Name Boxرا درج منوده و از کادر = درسلول مورد نظر عالمت . 4
 .منایید

 درج توابع

 :ی درج توابع دو روش وجود داردبرا

 وارد کرده سپسنام تابع را  آنگاهرا تایپ می کنیم = بر روی سلول مورد نظر کلیک کرده و عالمت  :روش اول
 را می زنیم Enterآرگوماهنای تابع را وارد کرده و کلید (  )بسته  در داخل پرانتز باز و

   را باز می مناییم و در قسمت  Insert functionروی سلول مورد نظر کلیک منوده و پنجره بر  :روش دوم
Or select a category  تابع مورد نظر را انتخاب کرده وOK  را فشار می دهیم آنگاه پنجره
function Arguments ر باز می شود سپس آرگوماهنای ورودی تابع را در کادرهای مربوطه وارد کرده و ب

 .کلیک می کنیم  OKروی دکمه 

 .آرگوماهنای ورودی می تواند شامل آدرس سلول یا پارامرتهای مورد نیاز باشد
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 توابع مالی

   ACCRINTتابع

. كند ای مانند یک اوراق قرضه را حماسبه مي ، سود انباشته اوراق هبادار با پرداختی دورهACCRINTتابع 
  .شود ای حماسبه می مبلغ سود دورهسود انباشته از تاریخ آخرین پرداخت 

  ACCRINTفرمولی را که اکسل برای حماسبه تابع 

  :صورت ذیل است کند به از آن استفاده می

 
 : صورت ذیل است به ACCRINTحنوه بیان فرمول 

 
issue  ،تاریخ انتشار اوراق هبادارfirstinterest  ،تاریخ اولنی پرداختی مبلغ سودsettlement  تاریخ خرید

ها در هر سال و  تعداد دفعات پرداخت frequencyارزش امسی،  parنرخ سود ساالنه،  rateاوراق قرضه، 
basis گرید شاخص روز مشار که در اکسل مورد استفاده قرار می . 
basis  وpar در           دالر و  1111ترتیب  هر دو اختیاری هستند و در صورت حذف مقدارشان به

 . شود گرفته می نظر
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، تاریخ اولنی پرداختی مبلغ سود March1,2008ای با تاریخ انتشار  اوراق قرضه: مثال
August31,2008 تاریخ خرید ،May1,2008 و شاخص  10111درصد، ارزش امسی  1/11، نرخ کوپن

 به كنید؟ بار در سال، سود انباشته آن را حماس 2های پرداخت نرخ سود  و تعداد دوره 1ماسبات زمانی 

 

 ACCRINTMتابع 

  .کند پردازد، حماسبه می ، سود انباشته ورقه هبادار را که در سررسید سود میACCRINTMتابع 

  :صورت ذیل است کند به از آن استفاده می ACCRINTMفرمولی که اکسل برای حماسبه تابع 

 
  :صورت ذیل است حنوه بیان فرمول به
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issue  ،تاریخ انتشار ورق هبادارmaturity  ،تاریخ سررسیدrate  ،نرخ کوپنpar  ارزش امسی وbasis 

 . شاخص روزمشار است
par  وbasis گرفته  فرمول در نظرو  1111ترتیب  ف شوند مقدارشان بههر دو اختیاری هستند و اگر حذ
 . شوند می

، نرخ کوپن june15,2008تاریخ سررسید و  April11,2008ای با تاریخ انتشار  اوراق قرضه: مثال
  مفروض است، سود انباشته آن را حماسبه كنید؟ 2و شاخص حماسبات زمانی  10111درصد، ارزش امسی  1/11
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 SLN تابع

 هزینه استهالک را به روش خط مستقیم حماسبه می کند  SLNتابع 

 :حنوه بیان فرمول به صورت زیر است

= SLN (cost ,salvage ,life) 

cost  ( هبای متام شده)ارزش داراییsalvage  ارزش اسقاطlife  عمر مفید  

سال را با  11لایر و طول عمر  21،111لایر با ارزش اسقاطی  1،111،111هزینه استهالک یک دارایی  :مثال
 روش خط مستقیم حماسبه کنید

=SLN(1000000,20000,10) 

 SYDتابع 

 ه روش جمموع سنوات حماسبه می کنداین تابع هزینه استهالک را ب

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=SYD (cost ,salvage ,life ,period) 

Cost  ارزش دارایی یا هبای متام شدهSalvage  ارزش اسقاطLife  عمر مفیدPeriod تعداد دوره 

 مفید ارزش اسقاطی معادلسال عمر  11لایر بعد از  201،111 ماشنی آالتی به هباي متام شده :مثال
باشد مطلوب است هتیه جدول  88 اگر تاریخ خرید این ماشنی آالت ابتداي سال.لایر خواهد داشت 31،111

 .استهالك به روش جمموع سنوات

=SYD(250000,30000,10,1) سال اول 
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=SYD(250000,30000,10,2) سال دوم 

=SYD(250000,30000,10,3)سال سوم 

=SYD(250000,30000,10,4)سال چهارم 

=SYD(250000,30000,10,5)سال پنجم 

=SYD(250000,30000,10,6)سال ششم 

=SYD(250000,30000,10,7)سال هفتم 

=SYD(250000,30000,10,8)سال هشتم 

=SYD(250000,30000,10,9)سال هنم 

=SYD(250000,30000,10,10) سال دهم  

 DBتابع 

 هزینه استهالک نزولی درمدت معنی را حماسبه می کند DBتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

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

Cost ارزش دارایی یا هبای متام شده Salvage ارزش اسقاط Life عمر مفید Period تعداد دوره 
Month تعداد ماههای سال اول 

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

  Month : .یعنی در سال اول چند ماه از دارایی استفاده شده است
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 .ویژگی این تابع این است که براي حماسبه هزینه استهالك نیازي به کسر و اضافه کردن ماه ها ندارد -

 .خواهد بود 12 ، پیش فرض آندر صورتی که تعداد متغری ماه هاي سال اول مشخص نشود 

لایر 00،111 لایر پس از هفت سال عمر مفید، ارزشی معادل 401،111 ماشینی به هباي متام شده :مثال
  مطلوب است تنظیم جدول استهالك به روش نزولیباشد  88/13/11خرید  اگر تاریخ.خواهد داشت

=DB(450000,75000,1,9)  

=DB(450000,75000,2,9)  

=DB(450000,75000,3,9)  

=DB(450000,75000,4,9)  

=DB(450000,75000,5,9)  

=DB(450000,75000,6,9)  

=DB(450000,75000,7,9)  

=DB(450000,75000,8,9)  

 DDBتابع 

 این تابع برای حماسبه هزینه استهالک دریک دوره معنی به روش نزولی مضاعف به کار می رود

 :عبارتند ازآرگوماهنای ورودی این تابع 

=DDB(cost ,salvage ,life ,period ,factor) 
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Cost ارزش دارایی یا هبای متام شده Salvage  ارزش اسقاط Life عمر مفید Period تعداد دوره 
Factor عامل  

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

سال را با 0 لایر با عمر مفید 011،111 لایر با ارزش اسقاط 3،111،111 استهالك یک دارایی به مبلغ :مثال
 .مضاعف براي پنج سال حماسبه کنید استفاده از روش نزولی

=DDB(3000000,500000,5,1) 

=DDB(3000000,500000,5,2) 

=DDB(3000000,500000,5,3) 

=DDB(3000000,500000,5,4) 

=DDB(3000000,500000,5,5) 

 VDBتابع 

 :است و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از تابع حماسبه دوره خاص هزینه استهالك به روش نزولی VDB تابع

=VDB(cost ,salvage ,life ,start_period ,end_period ,factor 
,no_switch) 

Salvage   ارزش اسقاطLife  عمر مفیدstart_Period  شروع دورهend_Period  پایان دوره
Factor  عاملno_switch مقدار منطقی  

  زمان شروع و پایان، براي حماسبه دوره خاصی از استهالك میباشد
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اگر خالی باشد و یا عددي در آن وارد کنیم روش نزولی  .مقدار منطقی، نوع استهالك را مشخص میکند
  دروش خط مستقیم حماسبه میشو  مضاعف و اگر صفر وارد کنیم

لایر ارزش  21،111،111 کارکرد سال 10 لایر بعد از 121،111،111 شدهجتهیزاتی به هباي متام  :مثال
 :مطلوب است .دارد

  حماسبه استهالك ماه اول به روش نزولی 1

  حماسبه استهالك ماه دوم تا پنجم2

  حماسبه استهالك سال چهارم و پنجم3

  به روش خط مستقیم 8 حماسبه استهالك سال 4

=VDB(120000000,20000000,10*12,0,1) 

=VDB(120000000,20000000,10*12,2,5) 

=VDB(120000000,20000000,10,3,5) 

=VDB(120000000,20000000,10,7,8,,0) 

 

 FVتابع 

 :این تابع برای حماسبه ارزش آینده سرمایه گذاریها به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از

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

Rate   نرخnper   تعداد دوره های پرداختpmt     مقدار پرداخت هر دورهpv   ارزش فعلیtype  نوع
 پرداختها
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لایر در پروژه اي به مدت پنج سال سرمایه گذاري شود در حالی که  11،111 اگر در پایان هر سال مبلغ :مثال
  باید دریافت کنیم؟مبلغی در پایان سال پنجم  باشد، چه %8 نرخ هبره

=FV (%8 ;5 ;-10000) 

 PVتابع 

 این تابع برای حماسبه ارزش فعلی و جاری سرمایه گذاری به کار می رود

 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از

=PV (rate ,nper ,pmt ,fv ,type) 

Rate   نرخnper   تعدادکل دوره های پرداختpmt         پرداختی هر دورهfv   ارزش آتیtype  نوع
 پرداخت

  در سال چقدر خواهد بود؟ % 18 ریالی در آینده با نرخ هبره 10,000 ارزش فعلی پنج قسط :مثال

=PV (0.18 ;5 ;-10000)  

 NPV  تابع

 این تابع برای حماسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری به کار می رود

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=NPV (rate ,value1 ,value2 , ...) 

Rate    نرخvalue مبلغ درآمدها 
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 XNPVتابع 

 به کار می رود حماسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاري بر حسب تاریخاین تابع برای 

 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از

=XNPV(rate ,values ,dates) 

Rate  نرخvalue  مبلغ درآمدهاDates تاریخ 

لایر سرمایه گذاري شود، درآمد هاي حاصل از اجراي پروژه طی  181،111 صورتی کهدر یک پروژه در  :مثال
 باشد، ، %11در صورتی که سرمایه گذاریها داراي حداقل بازده .لایر میباشد 40111ساهلاي اول تا پنجم به

  سرمایه گذاري در این پروژه توصیه میشود یا خری ؟ 01،111 ، ترتیب 00111 ، 01،111 ، 01،111

=NPV(10%;70000;65000;50000;50000;45000) = 217,013 

- 180,000=37,013 

=XNPV(0.1;B1:B5;A1:A5) = 238,707- 180,000=58,707 
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 PMTتابع 

 :به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند حماسبه اقساط واماین تابع جهت 

=PMT (rate ,nper ,pv ,fv ,type) 

Rate   نرخnper  تعدادکل دوره های پرداختpv  ارزش فعلیfv  ارزش آتیtype نوع پرداختها 

مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با  1 نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد
 .میباشد (پایان دوره) در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر .مشخص میشود عدد صفر

سود دریافت منوده است، اگر قرار باشد طی سه  % 17 لایر وام با نرخ 21,000,000 شخصی مبلغ :لمثا
  را پرداخت مناید، مطلوب است حماسبه هر قسط سال به طور ماهانه اقساط وام

=PMT(0.17/12 ;3*12 ;21000000) = 748,707 

سه سال بازپرداخت شود، مبلغ هر قسط را قرار شد طی  % 24 لایر وام با نرخ 15,000,000 اگر مبلغ :مثال
 .ماهانه حماسبه کنید

=PMT(0.24/12;3*12;15000000) = 588,493  

 PPMTتابع 

 :را حماسبه می کند و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند تابع اقساط مربوط به اصل واماین 

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

Rate  نرخper   دئره خاصnper  کل دوره های پرداخت تعدادpv  ارزش فعلیfv  ارزش آتیtype  نوع
 پرداختها

 - Per: .باید بنی عدد یک و تعداد کل دوره ها باشد
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 - Nper: .تعداد کل دوره هاي بازپرداخت میباشد

مشخص شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد  1 نوع پرداختها، اگر پرداخت در اول دوره باشد باید با عدد -
  عدد صفربا 

 .میباشد (پایان دوره) در صورتی که هیچ عددي تایپ نشود، پیش فرض صفر .مشخص میشود

 IPMTتابع 

 :به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند حماسبه اقساط مربوط به هبرهاین تابع برای 

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

Rate  نرخper   دوره خاصnper وره های پرداخت تعدادکل دpv  ارزش فعلیfv  ارزش آتیtype  نوع
 پرداختها

مطلوب است  .ماه باز پرداخت میشود 112 طی %10 لایر با نرخ هبره 3،111،111 وامی به مبلغ :مثال
  اصل وام و هبره به طور جداگانه در هر قسط حماسبه مبلغ هرقسط، حماسبه
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 NPERتابع 

 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتند ازبه کار می رودو  براي سرمایه گذاريدوره هاي مورد نیاز تعداد این تابع برای حماسبه 

=NPER(rate , pmt , pv , fv , type) 

Rate    نرخ هبرهpmt    مبلغ هر قسطpv    ارزش فعلیfv    ارزش آتیtype نوع پرداخت 

  لایر برسد ؟ 1،011،111 مبلغبه  % 10 لایر با نرخ 111،111 چه مقدار طول میکشد مبلغ :مثال

=NPER(0.15;100000;1500000) = 8.43 

 RATEتابع 

 :این تابع جهت حماسبه نرخ هبره کاربرد دارد و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از

=RATE(nper ,pmt ,pv ,fv ,type ,guess) 

Nper      تعداد دوره های پرداختpmt    مبلغ هر قسطpv    ارزش فعلیfv    ارزش آتیtype  نوع
 نرخ حدثی guessپرداخت   

 .نرخ حدسی نرخی است که براي هبره ختمنی زده میشود

  .پرداخت در هر دوره باید با عالمت منفی نشان داده شود

بانک پس از چهار سال  .لایر وجه نقد را در حسابی پس انداز منوده است 2،111،111 شخصی ساالنه :مثال
این شخص میخواهد بداند نرخ هبره متعلق به سرمایه گذاري  .لایر پرداخت منوده است11،111،111 به وي مبلغ

  به چه میزان بوده است ؟

=RATE(4;-2000000;10000000) = 0.084 
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 IRRتابع 

 :این تابع برای حماسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند

=IRR(values ,guess) 

Values سرمایه گذاري اولیه و سودهاي ناشی از آن  guess نرخ حدثی سود 

 .مقدار سرمایه گذاري اولیه باید منفی باشد

 .میباشد % 11 اگر نرخ حدسی مشخص نشود پیش فرض

 XIRRتابع 

به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن  نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري بر حسب تاریخاین تابع برای حماسبه 
 :عبارتند از

=XIRR (values ,dates ,guess) 

Values سرمایه گذاري اولیه و سودهاي ناشی از آن Dates تاریخ های دریافت سود و سرمایه گذاری 
guess نرخ حدثی سود 

پروژه در طی شش سال در لایر سرمایه گذاري شده است، سود حاصل از این  100,000 در پروژه اي :مثال
  مطلوب است حماسبه نرخ بازگشت سرمایه براي ساهلاي دوم تا ششم .شرح زیر میباشد تاریخ هاي مشخص به
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 MIRRتابع 

 :این تابع برای حماسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه به کار می رود و آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از

=MIRR(values ,finance_rate ,reinvest_rate) 

values سرمایه گذاری و سودهای حاصله Finance_rate نرخ سرمایه در گردش Reinvest_rate  نرخ
  سرمایه گذاری جمدد

طی پنج سال به  .لایر سرمایه گذاري شود 211،111،111 به میزان % 11 اگر در پروژه اي با نرخ سود :مثال
_  101،111،111_  81،111،111 _ 41،111،111_  31،111،111 تریب سودي معادل
 .عاید موسسه شود 11،111،111
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 .جمددا در تولید دخالت داده شود % 12 اگر سود ناشی از پروژه با نرخ هبره.1

  لایر سود تغیری یابد نرخ کارکرد داخلی چند درصد اضافه میشود؟ 01،111،111 اگر در سال آخر به.2

=MIRR(B2:B7;0.1;0.12) = 13% 

=MIRR(D2:D7;0.1;0.12) = 17% 

 

 CUPDAYBSتابع 

 .این تابع تعداد روزهای بنی آخرین پرداخت هبره تا تاریخ تسویه را حماسبه می کند

 COUPDAYS   تابع

 این تابع جهت حماسبه تعداد رئزهای دوره پرداخت به کار می رود

 COUPDAYSNCتابع 

 هبره بعدی را حماسبه می کنداین تابع تعدادروزهای بنی تاریخ تسویه تا تاریخ پرداخت 

 COUPNCDتابع 

 این تابع جهت حماسبه اولنی تاریخ پرداخت هبره پس از تاریخ تسویه به کار می رود
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 COUPNUMتابع 

 بنی تاریخ تسویه و تاریخ سررسید را حماسبه می کنداین تابع تعدادپرداختهای هبره ای 

 COUP PCDتابع 

 تاریخ تسویه را حماسبه می کنداین تابع تاریخ پرداخت قبل از 

 :شبیه هم می باشد و عبارتنداز COUPمتامی آرگوماهنای ورودی توابع 

 (Settlement,Maturity,Frequency,Basis) 

Settlement    تسویهMaturity    سررسیدFrequency    فراوانیBasis مبنا 

 :تعدادروزهای پرداخت را در شرایط ذیل حماسبه کنید :مثال

خریداری شود و پرداخت  2112آوریل  31با تاریخ تسویه  2111نوامرب  20ساله در  11هرگاه اوراق قرضه 
 هبره دوبار در سال بامبنای سال و ماه واقعی باشد

=Coupdaybs(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 

=Coupdays(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 

=Coupdaysnc(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 

=Coupncd(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 

=Coupnum(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 

=Couppcd(“2001/11/26”,”2009/4/30”,2,1) 
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 CUMIPMTتابع 

 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از.را حماسبه می کنداین تابع پرداختهای هبره مرکب اوراق قرضه یا سفته 

=CUMIPMT(Rate,Nper,PV,Start-period,End-period) 

Rate   نرخ   Nper   تعداد دوره های پرداخت   PV  ارزش فعلی    Start-period    شروع دوره
End-period پایان دوره 

 01درصد وپرداخت ماهانه را برای  8ساله با نرخ هبره  11ریالی  2111111هبره مرکب پرداختی یک وام :مثال
 .یدماه حماسبه کن

=Cumipmt(8%/12,10*12,2000000,1,50,1) 

 CUMPRINCتابع 

 این تابع برای حماسبه پرداختهای اصل سرمایه انباشته اوراق قرضه یا سفته می باشد

 آرگوماهنای ورودی این تابع درست مثل تابع قبل می باشد

 DISCتابع 

 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتند از.کنداین تابع نرخ تنزیل یک سند سرمایه گذاری را حماسبه می  

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

Settlement    تسویهMaturity    سررسیدPr    قیمتRedemption    بازخریدBasis مبنا 

به قیمت  11/0/2111دالر که در تاریخ  111نرخ تنزیل یک سند سرمایه گذاری با مقدار بازخرید  :مثال
 دالر خریداری شده است را با مبنای سال و ماه واقعی حماسبه کنید 20800

www.ParsBook.org



 

[21] 
 

=Disc(“2001/7/10”,”2001/11/30”,97875,100,1) 

 DOLLARDEتابع 

 .دل اعشاری آن تبدیل می کندکسری را به معا(ریالی)این تابع قیمتهای دالری 

 DOLLARFR تابع

 این تابع جهت تبدیل قیمتهای دالری یا ریالی اعشاری به معادل قیمت کسری آهنا استفاده می شود

 :آرگوماهنای ورودی این دو تابع عبارتند از

(Fractional-dollar,Fractional) 

Fractional-dollar    قیمت کسریFractional خمرج کسر 

 DURATIONتابع 

 .به کار می رود macauleyاین تابع جهت حماسبه 

 MDURATIONتابع 

 اصالح شده به کار می رود Durationاین تابع جهت به دست آوردن 

 :آرگوماهنای ورودی این دو تابع عبارتند از

 (Settlement,Maturity,Coupon,Yld,Frequency) 

Settlement    تسویهMaturity    سررسیدCoupon     کوپنYld    بازدهFrequency فراوانی 

www.ParsBook.org



 

[22] 
 

است با این فرض که نرخ   31/11/2121خریداری و سررسیدآن  23/4/2111مدت اوراق قرضه که در :مثال
روز و سال  31و با استفاده از ماه % 2با چهار پرداخت در سال و بازدهی ساالنه اوراق قرضه % 0کوپن 
 روز است حماسبه کنید 301

=Duration(“2000/4/23”,”2020/11/30”,5%,9%,4,1)=10.44 

=MDuration(“2000/4/23”,”2020/11/30”,5%,9%,4,1)=10.47 

 EFFECTتابع 

این تابع جهت حماسبه هبره ساالنه واقعی با داشنت نرخ هبره امسی ساالنه و تعداد دوره های مرکب ساالنه به کار 
 :آرگوماهنای ورودی آن عبارتنداز.می رود

=EFFECT(Nominal-rate,Npery) 

Nominal-rate    نرخ امسیNpery تعداد دوره های مرکب 

 301سال )و به صورت روزانه ترکیب شده باشد را حماسبه کنید% 0نرخ هبره واقعی را هنگامی که نرخ امسی :مثال
 (روز

=Effect(.05,360)=.051267 

 FVSCHDULEتابع 

آرگوماهنای ورودی این تابع .اده از نرخهای هبره مرکب حماسبه می کنداین تابع ارزش آتی سرمایه گذاری را با استف
 :عبارتند از

=FVSCHDULE(Principal,Schedule) 

Principal    اصل سرمایهSchedule آرایه نرخهای هبره 
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ریالی که برای پنج سال آینده با نرخهای هبره  20111111ارزش آتی یک سرمایه گذاری اولیه  :مثال
 .درصدسرمایه گذاری شده است را حماسبه کنید 0و8و0و0و0

=Fvschedule(25000000,{.06,.07,.07,.08,.05}) 

 INTRATEتابع 

 :ای ورودی آن عبارتند ازاین تابع نرخ هبره یک سند سرمایه گذاری راحماسبه می کند و آرگوماهن

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

Settlement    تسویهMaturity  سررسید  Investment   سرمایه گذاریRedemption    بازخرید
Basis مبنا 

 به قیمت 11/0/2111دالر که در تاریخ  111نرخ هبره یک سند سرمایه گذاری با مقدار بازخرید  :مثال
 دالر خریداری شده است را با مبنای سال و ماه واقعی حماسبه کنید 97.875

=Intrate(“2001/7/10”,”2001/11/30,99.875,100,1)=0.05541 

 ISPMTتابع 

آرگوماهنای ورودی آن .در یک دوره معنی حماسبه می کند خط مستقیم این تابع مقدار پرداخت هبره را به روش
 :عبارتند از

=Ispmt(Rate,Per,Nper,PV) 

Rate    نرخPer    دورهNper   تعداد دوره های پرداختPV ارزش فعلی 

لایر را برای پنجاه و چهارمنی پرداخت از دوره بازپرداخت  101111111مقدار پرداختی هبره وامی به مبلغ  :مثال
 درصد به روش خط مستقیم حماسبه کنید 2ساله با نرخ هبره ساالنه  31
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=Ispmt(9%/12,60,30*12,200000000) 

 NOMINALتابع 

 هبره واقعی ساالنه وتعداددوره های مرکب ساالنه به کار می روداین تابع برای حماسبه هبره امسی ساالنه باداشنت نرخ 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=NOMINAL(Effect-rate,Npery) 

Effect-rate    نرخ واقعیNpery تعداد دوره های مرکب 

وبه صورت روزانه ترکیب شده باشد را حماسبه  % 0.1831نرخ هبره امسی را هنگامی که نرخ هبره واقعی  :مثال
 (روز 301سال .)کنید

=Nominal(0.051831,360)=0.05 

 RECEIVEDتابع 

ـرگوماهنای ورودی این .این تابع جهت حماسبه مبلغ ارزش آتی یک سرمایه گذاری درپایان سررسید به کار می رود
 :تابع عبارتند از

=Received(Settlement,Maturity,Investment,Discount,Basis) 

Settlement    تسویهMaturity  سررسید  Investment   سرمایه گذاریDiscount    تنزیل
Basis مبنا 

سررسید شده است  31/11/2113خریداری و در  1/0/2111مبلغ ارزش آتی یک اوراق قرضه که در  :مثال
 .درصد در پایان سررسید حماسبه کنید 0لایر و نرخ تنزیل  01111111خرید به مبلغ را بافرض 

=Received(“2001/5/1”,”2003/10/31”,50000000,0.06,0)=58 823 529 41 
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تابع دیگر دارد که به دلیل عدم انطباق با حسابداری ایران فقط به  10شده اکسل به جز تابع های شرح داده 
 .معرفی آنان می پردازمی

 AMORLINCو  AMORDEGRCتوابع 

 :آرگوماهنای ورودی این دو تابع عبارتنداز

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

Cost    هزینهDate-purchased    تاریخ خریدFirst-period    اولنی دورهSalvage    اسقاط
Period دوره 

 ODDFYIELDو  ODDFPRICEتوابع 

 :آرگوماهنای ورودی این دو تابع عبارتنداز

(Settlement,Maturity,Issue,First-coupon,Rate) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدIssue   انتشارFirst-coupon   اولنی پرداختRate نرخ 

 ODDLPRICEتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

(Settlement,Maturity,Last-intrest,Rate,Yld) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدLast-intrest   آخرین هبرهRate   نرخYld بازده 
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 ODDLYIELDتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=Oddlyield(Settlement,Maturity,Last-intrest,Rate,Pr) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدLast-intrest   آخرین هبرهRate   نرخPr قیمت 

 PRICEتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=Price(Settlement,Maturity,Rate,Yld,Redemption) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدRate   نرخYld   بازدهRedemption    بازخرید 

 PRICEDISCتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از

=Price disc(Settlement,Maturity,Discount,Redemption,Basis) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدDiscount   تنزیلRedemption  بازخریدBasis مبنا 

 PRICEMATتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

=Pricemat(Settlement,Maturity,Issue,Rate,Yld) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدIssue   انتشارRate   نرخYld   بازده 
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 TBILLPRICEو  TBILLEQتوابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

=((Settlement,Maturity,Discount) 

Settlement   تسویهMaturity   سررسیدDiscount   تنزیل 

 TBILLYIELDتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

= TBILLYIELD (Settlement,Maturity,Pr) 

Settlement    تسویهMaturity    سررسیدPr    قیمت 

 YIELDتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

= YIELD (Settlement,Maturity,Rate,Pr,Redemption) 

Settlement    تسویهMaturity    سررسیدRate   نرخPr    قیمتRedemption بازخرید 

 YIELD DISCتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

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

Settlement    تسویهMaturity  رسید   سرPr    قیمتRedemption   بازخریدBasis مبنا 
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 YIELD MATتابع 

 :آرگوماهنای ورودی این تابع عبارتند از  

= YIELD MAT(Settlement,Maturity,Issue,Rate,Pr) 

Settlement    تسویهMaturity   سررسیدIssue  انتشار Rate   نرخPr قیمت 
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