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بر  یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها
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 ۱۹/۰۹/۱۳۹۶: رشیپذ خیارت ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ :افتیدر خیتار

 چکیده
ارزش  یریگ)اندازه ۱۳بر استاندارد شماره  یمبتن یحسابدار المللیینب یاستانداردها

 ییدارا اجازه داده است تا یمال ی( به نهادهایاعتبار یانز یره)برآورد ذخ ۹منصفانه( و شماره 
ها، . در بانکیندنما یهبر اساس ارزش منصفانه ته یمال یهاخود را در صورت یمال یو بده

زارش گو قابل گزارش به ارزش منصفانه است. افشا و  یمال ییاز اقالم دارا یکی یبانک یالتتسه
ها و بانک یمال هایییاز دارا یعنوان بخشبه یبانک یالتتسهارزش منصفانه  یا شدهتمام یبها

ه است که هموار یها، جزو موضوعات قابل توجهبانک یاعتبار یانو ز یسکبر ر دیکراثر هر رو
حوزه منتشر  یناستانداردها در ا ینکه اول ۱۹۹۰بوده است و از سال  یقو تحق ثمورد بح

وزه ح یندر ا یقاتتحق یجبوده است. نتا یو بازار اعتبار یدانشگاه ینمورد توجه محقق ید،گرد
 اهبه همربا خود  یالتارزش منصفانه تسه کارگیریبهرا در ارتباط با  ینظرات موافق و مخالف

و  یمال یهامندرج در صورت شدهتمام یبها یهان مقاله با استفاده از دادهیداشته است. در ا
 اثر ارزش ی، به بررس۱۳۹۴تا  ۱۳۸۶از سال  یرانیبانک ا ۲۳ یالتبرآورد ارزش منصفانه تسه

 برآورد ارزش ی. برایماها پرداختهبانک یاعتبار یانبر ز یخیتار شدهتمام یمنصفانه و بها
ده ارائه ش یکاکه توسط فدرال رزرو آمر ینقد یاناتجر یلاز مدل تنز کیبان یالتمنصفانه تسه

شده تمام یبها یران،ا یدر شبکه بانک دهدینشان م یبررس ینا یج. نتایداست، استفاده گرد
 .نمایدیم بینییشبانک را بهتر پ یاعتبار یاننصفانه، زبا ارزش م یسهدر مقا یالتتسه

شبکه  ی،اعتبار یانز یالت،شده تسهتمام یبها یالت،ارزش منصفانه تسه: های کلیدیواژه
 یرانا یبانک

 JEL: G21,G2,M41بندی طبقه
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۸۲

 مقدمه ۱
روز و مرتبط، از فعالیت ایجاد و توسعه محیط تجاری فعال و شفاف که در آن اطالعات به

هنگام و رسانی بهگذاران با اطالعشود و منافع سرمایهنهادهای مالی و غیرمالی منتشر می
المللی است. اهداف تمام بازارهای سرمایه در سطح بین ترینمهمشود، از حفظ می مربوط

در این ارتباط افشا و گزارش اطالعات حسابداری از جمله مواردی است که موجب ایجاد و 
گردد. منطبق با اصول حسابداری روش گزارشگری رایج توسعه شفافیت در بازار سرمایه می

شده تاریخی است که با تحوالت حال حاضر و تمام رد بهایرویک و غالب در حسابداری
های بازارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی مورد کنکاش در ادبیات حسابداری قرار پیچیدگی

 شدهتمامعنوان رویکردی رقیب و جایگزین بهای گرفته است و حسابداری ارزش منصفانه به
 تاریخی مطرح گردیده است.

حسابداری ارزش منصفانه رویکرد نوین گزارشگری مالی است که مطابق با آن نهادهای 
گیری و گزارشگری ارزش دارایی و بدهی مالی یا ابزارهای توانند برای اندازهمالی و غیرمالی می

مالی از آن استفاده نمایند و اطالعات مربوطی از وضعیت دارایی و بدهی مالی خود را در قالب 
ای مالی منتشر نمایند. بررسی فرآیند ارائه و استفاده از رویکرد ارزش منصفانه طی هصورت

های که از ارائه استانداردهای مرتبط به آن در استانداردهای حسابداری آمریکا و سال
گذاران ایجاد نموده که آیا را در ذهن محققان و قانون سؤالالمللی گذشته است، این بین

شده تاریخی برای ابزارهای تمام ر تقابل با رویکرد بهایزش منصفانه درویکرد حسابداری ار
مالی است؟ آیا برتری در یکی از این دو رویکرد در مقایسه با رویکرد دیگر وجود دارد؟ 

اغلب در ادبیات موجود در این حوزه اثر مقررات افشا ارزش منصفانه بر  کهدرحالیهمچنین، 
داشته است، اما ادبیات کمی در  به همراهرسی و نتایجی را های آن بربازار سرمایه و بخش

رابطه با اثر استفاده از رویکرد ارزش منصفانه و استانداردهای آن در بازار بدهی و بازیگران این 
مالی و اعتباری وجود دارد. فاصله تحقیقاتی بازار بدهی  مؤسساتها و سایر بازار همچون بانک

نصفانه و بررسی تقابل آن با در حوزه استفاده از حسابداری ارزش م در مقایسه با بازار سرمایه
شده تاریخی و درک برتری یا غلبه یکی از این دو رویکرد، نباید نادیده گرفته شود؛ تمام بهای

آنهم در شرایطی که بررسی مطالعات پیشین در رابطه با حسابداری ارزش منصفانه در بازار 
المللی نتایج متضادی از برتری هر رویکرد بر دیگری بینها در سطح بدهی بخصوص بانک

 ای داشته باشد.تواند نتایج قابل توجههای ایرانی میبرای بانک مسئلهو بررسی این  ارائه داده
شده تسهیالت و اهمیت ارزش منصفانه یا بهای تمام مسئلهبر این  تأکیددر این مقاله با 

ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق اثر آن بر زیان اعتباری شبکه بانک
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 ۴۸۳ ... یرانا یشبکه بانک یاعتبار یانبر ز یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها 

 

شده یا ارزش منصفانه تسهیالت پاسخ به این پرسش است که استفاده از اطالعات بهای تمام
است.  مؤثرتربینی و درک زیان اعتباری بانک های تجاری ایران، کدام یک بر پیشبانک

شود و بررسی تاریخی تهیه و افشا می شدهامتمهای ایران مبتنی بر بهای های مالی بانکصورت
دهد که اطالعات ارزش منصفانه تسهیالت های همراه، نشان میهای مالی و یادداشتصورت

شود، بنابراین در این مقاله با استفاده از مدل تنزیل جریانات نقدی، ارائه ها افشا نمیبانک
فانه تسهیالت بانک توسط (، ارزش منص۲۰۰۷) ۱شده توسط جان تشیرارت و همکاران

( از ۲۰۰۷ها وارد شده است. جان تشیرارت و همکاران )محققین برآورد و در تخمین مدل
گذاری منصفانه تسهیالت و سایر ابزارهای ای مدل ارزشاعضای فدرال رزرو تحت مطالعه

اند نمودهمالی دارایی و بدهی سیستم بانکی را تحت مفروضات اولیه تنزیل جریانات نقدی ارائه 
ای است. بر این اساس در بخش دوم مبانی نظری و در در این حوزه کار قابل توجه تقریباًکه 

شناسی بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه شده است. بخش چهارم و پنجم به ترتیب روش
گیری تحقیق و تفسیر نتایج تحقیق ارائه شده است. در نهایت از مباحث ارائه شده نتیجه

 ه شده است.تحقیق ارائ

 مبانی نظری ۲
تدوین استانداردهای  یئتهتالش مضاعفی توسط  تاکنون ۱۹۹۰طی دو دهه گذشته و از 

المللی حسابداری، برای تدوین تدوین استانداردهای بین هیئتحسابداری آمریکا و 
ه گیری ارزش منصفانالمللی در رابطه با نحوه شناسایی و اندازهاستانداردهای مرجع و بین

المللی حسابداری ارزش بین ۱۳های مالی انجام شده است. در استاندارد دارایی و بدهی
رزش ده که ممکن است برای دارایی یا بدهی، امنصفانه را معیاری مبتنی بر بازار معرفی نمو

بازاری آن قابل مشاهده باشد و یا ممکن است ارزش، قابل مشاهده نباشد، اما هدف از 
س گیری ارزش منصفانه در هر دو حالت یکسان است و آن برآورد قیمتی است که بر اسااندازه

ن فعاالن بازار در تاریخ ای متعارف برای فروش دارایی و یا انتقال بدهی بیآن معامله
المللی استانداردهای بین هیئت، ۱۳گیری طبق شرایط جاری بازار باشد )استاندارد اندازه

اصلی در  مسئله به عبارتیتوسط سازمان حسابرسی(.  شدهترجمهگزارشگری مالی، 
 های مالی است تا با افزایشحسابداری ارزش منصفانه، وارد کردن اطالعات بازار در صورت

 .های مالی، اطالعات مفیدتری فراهم شوددهندگی اطالعات صورتآگاهی

                                                                                                                                  
1 Tschirhart et al 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۸۴

یکی از  معموالًها، های مالی بانکعنوان یک قلم از داراییگیری آن بهتسهیالت و اندازه
عدم دسترسی به بازار فعال برای  به دلیلاست. در فرآیند برآورد آن  برانگیزموضوعات بحث

های ها و مفروضاتی را باید لحاظ نمود و نتیجه این برآورد شامل خطاروش معموالًتسهیالت، 
(. در حال حاضر انتشار و افشا ارزش ۱۹۹۶و همکاران،  ۱عمدی و غیرعمدی است )بارس

های مالی مجاز است، تظار بانک برای تسهیالت در صورتمنصفانه جریانات نقدی آتی مورد ان
شده تاریخی، برآورد ارزش منصفانه تمام در گذشته و مبتنی بر روش بهای کهدرحالی

گیری بوده است )استاندارد تسهیالت با هدف شناسایی احتمال زیان تسهیالت و ذخیره
منصفانه، ارزش جاری جریانات ، استانداردهای حسابداری آمریکا(. برآورد ارزش ۱۱۴ شماره

اند که ارزش نقد آتی مورد انتظار و مرتبط با دارایی است. بسیاری از مطالعات نشان داده
شده و بهای تمام خصوصاً زمانی که آن با بهایگذاران است؛ منصفانه، ارزش مرتبط به سرمایه

ارزش منصفانه، (. اگر ۲۰۱۰، ۲شود )توماس و هانها مقایسه میشده داراییمستهلک
برآوردی از ارزش حال و آتی دارایی باشد، بنابراین افشا این ارزش از عملکرد مالی مورد انتظار 

 کند.دهد، حمایت میدارایی که در قالب جریانات نقد آتی یا کسب سود خود را نشان می
ی و کنندگان استاندارد، محققین بانکتنظیم ،به بعد ۱۹۹۵های اخیر بخصوص از در سال

اعتباری  گذاران با مفید بودن اطالعات ارزش منصفانه در رابطه با ارائه زیانبسیاری از سرمایه
ها که بانکاست در حالی و این  اندشده تاریخی اتفاق نظر داشتهتمامدر مقابل اطالعات بهای

فانه زش منصبا استفاده از رویکرد ار ،های مالی و البته نتایج برخی از تحقیقاتنهاد و سایر
و عدم اجماع،  نظراختالفهای مالی بخصوص تسهیالت، مخالف هستند. این برای دارایی

گذاری تسهیالت و زیان اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد کلیدی را در بحث ارزش سؤال
ری شده تاریخی یا رویکرد ارزش منصفانه ایجاد کرده است که انگیزه تحقیقات بسیاتمامبهای

 ین حوزه بوده است.در ا
طرفداران حسابداری ارزش منصفانه بر این باور هستند که ارزش منصفانه نسبت به پایین 

بینی های کیفی و کمی سیستم بانکی و پیشآمدن شاخص ارزش بازار بانک و سایر ویژگی
((. ۲۰۰۸) 4( و توئدی۲۰۰۸) ۳تواند هشدار دهد )بالوضعیت آتی قبل از رخداد بحران می

تری از ارزیابی یان این رویکرد مدعی هستند که ارزش منصفانه تسهیالت ارزش مربوطحام

                                                                                                                                  
1 Barth 
2 Thomas & han 
3 Ball 
4 David Tweedie, IASB chairman 
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 ۴۸۵ ... یرانا یشبکه بانک یاعتبار یانبر ز یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها 

 

های مبتنی بر بازار دهد، زیرا ارزش منصفانه قیمت بازار یا سایر دادهریسک اعتباری ارائه می
دهد و این قیمت عالمتی در ارتباط با جستجو اطالعات در رابطه با ریسک را انعکاس می

بنابراین ارزش منصفانه شاخصی از کیفیت اعتباری  نابع در اقتصاد است.اعتباری همه م
هیات  ( و۲۰۰۹) ۳(، نووا و همکاران۲۰۱۱) ۲(، لینزمیر۲۰۰۹) ۱تسهیالت است )تروت

((. همچنین از آنجایی که افراد فعال در ۲۰۱۰) (FASB)4استانداردهای حسابداری مالی
پردازند که کمتر )بیشتر( احتمال نکول آتی تسهیالتی میبازار، بهای باالتری )کمتری( برای 

تواند شاخصی در تعیین کیفیت اعتباری تسهیالت باشد دارد، بنابراین ارزش منصفانه می
گیری ((. عالوه بر آن نقطه ضعف اندازه۲۰۰۹( و نووا و همکاران )۲۰۱۱)لینزمیر )

الوصول دلیل دیگری برای کشده تاریخی در شناسایی ذخیره مطالبات مشکوتمامبهای
 حمایت از رویکرد حسابداری ارزش منصفانه توسط استانداردگذاران است.

منظور این ذخایر در واقع احتمال رخداد زیان اعتباری ناشی از نکول است که بانک به
دهد جبران این زیان، قبل از رخداد آن، هزینه منظور کرده و رقم اعتبارات را کاهش می

(. رویکرد منظور کردن زیان، نتیجه شناسایی زیان مورد انتظار است که ۲۰۰۹)تورت، 
(. ۲۰۱۱، 5اثر چرخه سرمایه در دوران رکود اقتصادی را تقویت نماید )بیتی و لیاو تواندمی

انداختن شناسایی زیان مورد انتظار و  تأخیرذخیره در برابر زیان تحمیل شده و با هدف به 
(. البته ۲۰۱۱شود )بیتی و لیاو، ر دوران رکود اقتصادی برآورد میحمایت از چرخه سرمایه د

(( هم وجود ۱۹۹۹)  6( و احمد و همکاران۲۰۰۲و  ۱۹۹۵مطالعات دیگری )بیتی و همکاران )
است که بهای  ۷طلبانهالوصول یک مد فرصتگویند ذخیره مطالعات مشکوکدارد که می

با وجود  به عبارتیسازد. شده توانمند میبینیپیش تاریخی را در برابر زیان اعتباری شدهتمام
 نتایج مثبت تحقیقات در استفاده از رویکرد ارزش منصفانه برای تسهیالت، تحقیقات گسترده

برای افشا مبتنی بر ارزش منصفانه مخالف و استفاده از  شدهگزارشدیگری با نتایج مثبت 
 نمایند.شده تاریخی را تجویز میتمامبهای

                                                                                                                                  
1 Trott 
2 Linsmeier 
3 Novoa et al 
4 Financial Accounting Standards Board 
5 Beatty & Liao 
6 Ahmed et al 
7 opportunistic fashion 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۸۶

مخالفان استفاده از ارزش منصفانه بر این باور هستند که در برآورد ارزش منصفانه بر 
های مالی استفاده های نامشهود، برآوردی و انتخابی از صورتاساس مدل، مدیران از داده
ها برای حسابرسان مشکل است. عالوه بر آن هیچ استانداردی کرده که حسابرسی این داده

گذاری منصفانه تسهیالت و برآورد ابعاد پیچیده درگیر در آن مثل د ارزشبرای برآورد فرآین
مفروضات عدم اطمینان نسبت به جریانات نقد آتی، نرخ تنزیل ریسک بازپرداخت و سایر 

شود که منجر به افزایش خطای اقالمی وارد می، شرایط بازار وجود ندارد. همچنین در برآورد
ها و مقدار ای پتانسیل اثر بر سایر داده. عالوه بر آن هر دادهشودعمدی و غیرعمدی برآورد می

ها قابلیت اتکا به برآورد ارزش خالص ارزش منصفانه تسهیالت را دارد. ترکیب این جنبه
دهد. انتظار وجود خطا در برآورد ارزش منصفانه و الگوی سیستماتیک منصفانه را کاهش می

ه مدیران تحت شرایط استرس مالی تمایل به مدیریت دهد کها در این رابطه نشان میبانک
های مدیریت برای ارزش منصفانه دارند. مطالعات تجربی شواهدی را در رابطه با انگیزه

اند )بیور و مدیریت ذخیره زیان تسهیالت با انگیزه مدیریت کفایت سرمایه و سود نشان داده
 ((.۱۹۹۹( و احمد و همکاران )۱۹۹۶) ۱همکاران
کنند که به لحاظ نظری ارزش منصفانه با مدل ( بیان می۲۰۰۷رت و همکاران )تشیرا

ل شده تاریخی به سه دلیل متفاوت است. دلیل اوتمامتنزیل جریانات نقد آتی از خالص بهای
بات ذخیره مطال کهدرحالیدهد آنکه ارزش منصفانه همه زیان اعتباری مورد انتظار را نشان می

دارد و جریانات نقدی مورد  تأکیدبر زیان اعتباری متحمل شده بانک الوصول تنها مشکوک
گیری متفاوت است؛ دلیل دوم آن است که ارزش انتظار استفاده شده در دو روش اندازه

رف صشده تاریخی زمانی که نرخ تنزیل یا تماممنصفانه تسهیالت بانکی و تغییرات آن از بهای
دهد؛ و ده و کیفیت اعتباری تسهیالت بانکی را تغییر میکند، جابجا شریسک بازار تغییر می

اه دلیل سوم آن است که ارزش منصفانه تسهیالت زمانی که نرخ بهره در بازار با نوسان همر
کند. برای مثال است و به تغییرات کیفیت اعتباری تسهیالت بانک مربوط نیست، تغییر می

 .تسهیالت یا نرخ بهره بدون ریسک اشاره کردداری توان به تغییر ساختار طول دوره نگهمی
تاریخی مطابق با تحقیقات اثرات متفاوتی  شدهتماماستفاده از رویکرد ارزش منصفانه یا بهای 

گذاران ارزش منصفانه اطالعات بر برآورد زیان اعتباری دارد. از نظر استانداردگذاران و سرمایه
کند و شده تاریخی فراهم میمقابله با بهای تماممفید بیشتری در رابطه با زیان اعتباری در 

نفع بانکی با آن مخالف هستند. برای های ذیاین در حالی است که بانکداران و سایر گروه
شده تاریخی برای تمامهمین برخی از مطالعات به توانایی ارزش منصفانه در برابر بهای

                                                                                                                                  
1 Beaver et al 
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اند )بریت و ی حسابداری پرداختهگذاری و محاسبه زیان اعتباری تحت استانداردهاارزش
تسهیالت  شدهتمامبر اثر ارزش منصفانه یا بهای  تأکید(. در این مقاله نیز با ۲۰۱۴، ۱همکاران

 های ایران پرداخته شده است.بر زیان اعتباری به بررسی این موضوع در بانک

 پیشینه تحقیق ۳
دهد که اغلب سهیالت نشان میگیری تبررسی پیشینه تحقیقات تجربی در رابطه با اندازه

تاریخی و ارزش منصفانه  شدهتمامدنبال جستجو رابطه بهای ادبیات در این حوزه به
تسهیالت، رابطه ارزش منصفانه تسهیالت و اثر آن بر قیمت سهام و ذخیره زیان تسهیالت و 

نظری الزامات افشا تسهیالت است. اولین مطالعات در این حوزه با هدف تدوین چارچوب 
گیری و گزارش ارزش منصفانه، توسط بارس در اندازه ۱۰۷گذاری و سنجش استاندارد ارزش

 ( انجام شده است.۱۹۹۶) ۲(، نلسون۱۹۹۵(، بارس و همکاران )۱۹۹۴)
 راوراق بهاداحسابداری ارزش منصفانه: شواهدی از »ای با عنوان ( در مقاله۱۹۹۴بارس )

ها انکارتباط ارزش منصفانه ابزارهای مالی با قیمت سهام ب« گذاری و ارزش بازار بانکسرمایه
ه کگیری او بیان کرده است کند که در نتیجهشده تاریخی بررسی میتمامرا در تقابل با بهای

تباط دهد. در تداوم و ارتری در ارتباط با قیمت سهام ارائه میارزش منصفانه اطالعات مربوط
ه: حسابداری ارزش منصفان»( در مقاله خود با عنوان ۱۹۹۵)با تحقیق قبلی بارس و همکاران 

ر افشا به بررسی اث« اثر آن بر نوسان سودآوری، مقررات سرمایه و ارزش جریانات نقدی قرارداد
 ها بر سودآوری و سرمایهارزش منصفانه ابزارهای مالی باالی خط و زیرخط ترازنامه بانک

گذاران ن مقاله از نظر نگارندگان مقاله کمک به سرمایهاند. هدف از انجام ایها پرداختهبانک
الم ها، شناخت نسبت سود و زیان ابزارهای مالی و سود و زیان اقگذاری سرمایه بانکدر ارزش

 ها است.زیر خط ترازنامه بانک
های حسابداری ارزش منصفانه برای بانک»ای تحت عنوان ( در مقاله۱۹۹۶نلسون )

یه به ارزیابی رابطه بین ارزش بازار سرما« حسابداری ۱۰۷استاندارد  تجاری: تحلیل تجربی
 پرداخته است. نتایج بررسی نلسون ۱۰۷بانک و ارزش منصفانه برآورد شده تحت استاندارد 

دهندگی در دهد که گزارش ابزارهای مالی به ارزش منصفانه دارای قدرت توضیحنشان مینیز 
های کلیدی این تحقیقات اخیر در این حوزه و یافته ۱جدول ارتباط با ارزش دفتری را دارد. 

 دهد.تحقیقات را نشان می

                                                                                                                                  
1 Brett et al 
2 Nelson 
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 ۱جدول 
 ای از پیشینه تحقیقات ارزش منصفانه ابزارهای مالی سیستم بانکیخالصه

 کلیدی یافته عنوان نویسنده

آگوستین و 
 (۱۲۰۱)۱همکاران

المللی ارزش مربوط استانداردهای بین
 بانکی اروپاحسابداری در صنعت 

هدف بررسی اقتباس حسابداری ارزش 
بازار قبل و بعد از اقتباس استانداردهای 

المللی در صنعت بانکی است که نتایج بین
دهد ارزش منصفانه در تقابل با نشان می

 شده تاریخی برتری ندارد.تمامبهای

 ۲چی و همکاران
(۲۰۱۱) 

محتوای اطالعاتی افشا ارزش منصفانه 
 ۱۰۷تسهیالت بانک تحت استاندارد 

افشا ارزش منصفانه تسهیالت بانک دارای 
محتوای اطالعاتی کمی از ارزش مربوط 

 است.

 (۲۰۱۱) ۳ساندرز

ارزیابی اثر حسابداری ارزش منصفانه بر 
ابزارهای مالی: کاربردی برای 

ی و کنندگان استانداردهای حسابدارتدوین
 ناظران بانکی

ارزش منصفانه ممکن است بر ثبات مالی 
اثر منفی داشته باشد، اما اطالعات 

 دهد.سودمندی برای گزارشگری ارائه می

 4براتین و همکاران
(۲۰۱۲) 
 

حسابداری ارزش منصفانه و توانایی 
 بینی سود: شواهدی از صنعت بانکیپیش

حسابداری ارزش منصفانه تحت 
حسابداری آمریکا و استانداردهای 

بینی بازدهی، المللی، توانایی پیشبین
سود و ارزیابی مقدار، حجم و 

اطمینان جریانات نقد آتی را دارد عدم
 بینی(.)بهبود پیش

 (۲۰۱۳) 5زو
 

گیری ارزش منصفانه و مدیریت سود: اندازه
 شواهدی از سیستم بانکی

براتین و همکاران 
(۲۰۱۳) 
 

بینی منصفانه در پیشاستفاده از ارزش 
 جریانات نقد و سودآوری

 

براتین و همکاران 
(۲۰۱۶) 

بینی استفاده از ارزش منصفانه برای پیش
 سودآوری آتی: شواهدی از سود جامع و اجزای آن

 6هودور و هاپکینز
(۲۰۱۴) 

مشکالت نمایندگی، حسابداری ضعیف و واکنش 
ها به پیشنهاد گزارش ارزش منصفانه بانک

 تسهیالت

های به نتایج بررسی آنها توصیه
کنندگان استاندارد در رابطه با تدوین

 کیفیت استانداردهای حسابداری است.

                                                                                                                                  
1 Agostino et al. 
2Chee et al. 
3 Sanders 
4 Bratten 
5 Zyla 
6 Hodder and Hopkins 
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 ۱ادامه جدول 
 کلیدی یافته عنوان نویسنده

بلنکسپور و 
 (۲۰۱۲) ۱همکاران

حسابداری ارزش منصفانه برای 
ابزارهای مالی: آیا رابطه بین اهرم 

 یابد؟بهبود می بانک و ریسک اعتباری

ارزش منصفانه بهتر وضعیت ریسک اعتباری را 
 دهد.نشان می

دراگو و همکاران 
(۲۰۱۳) 

آیا ارزش منصفانه تسهیالت بر ارزش 
بازار اثرگذار است؟ شواهدی از 

 های اروپاییبانک

شده تاریخی تمامبین ارزش منصفانه و بهای
شده تاریخی بر تمامتفاوت وجود دارد و بهای

 است. مؤثرترارزش بازار 

ساموئل و همکاران 
 درک ارزش منصفانه تسهیالت بانکی (۲۰۱۴)

اطالعات ارزش منصفانه اغلب ناکافی است، اما 
های مربوط سودمند از بعد افشا و ارائه ارزش

 است.

و همکاران بریت 
(۲۰۱۴) 

بینی زیان اعتباری: ارزش پیش
شده تماممنصفانه در تقابل با بهای

 تاریخی

شده تاریخی از ارزش منصفانه برای تمامبهای
های آتی، مطالبات بینی خالص هزینهپیش

غیرجاری و ورشکستگی بانک در افق زمانی 
تری ارائه اطالعات مفید بلندمدتکوتاه و 

 دهد.می

 (۲۰۱۴) ۲جاگر
حسابداری ارزش منصفانه در 

های آمریکای جنوبی: کاربرد آن بانک
 در ثبات مالی

حسابداری ارزش منصفانه بر سود و زیان و 
 ها اثرگذار است.مقررات سرمایه بانک

 ۳باهاتا و همکاران
(۲۰۱۵) 

سازی ریسک بر انتظارات بازار اثر مدل
و اثر برآورد زیان و سود ارزش منصفانه 

 ها برای ابزارهای مالیبانک

با استفاده از ارزش منصفانه تحت 
سازی مدل یکاآمراستانداردهای حسابداری 

 ریسک ارتقا یافته است.
 4لی و همکاران

(۲۰۱۵) 
آیا مقررات افشا منصفانه بر بازار 

 اعتباری اثرگذار بوده است؟
پس از مقررات افشا ارزش منصفانه، عدم تقارن 

 اعتباری افزایش یافته است.اطالعاتی در بازار 
 های تحقیقمنبع: یافته

بررسی ادبیات تجربی در این حوزه حاکی از نظرات موافقان و مخالفان استفاده از ارزش 
حامیان استفاده  ترینمهمشده تاریخی است. در حال حاضر از تماممنصفانه در تقابل با بهای

تدوین استانداردهای حسابداری و مراجع  هیئتاز رویکرد حسابداری ارزش منصفانه 

                                                                                                                                  
1 Blankespoor et al. 
2 Jager 
3 Bhata et al. 
4 Yutao Li et al. 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۹۰

تدوین استانداردهای  هیئتاز اعضای  ۱گذاری هستند. در این ارتباط ادوارد تروتقانون
کند که ارزش منصفانه اغلب برای گزارشگری تسهیالت و سایر حسابداری آمریکا بیان می

ر از جریانات نقدی آتی که تر است، زیرا ارزش منصفانه برآورد جاری بازاابزارهای مالی مناسب
شده تاریخی تمامکند که خالص بهایدهد. همچنین وی بیان میقابل وصول است را نشان می

کنندگان در رابطه با میزان وصول مطالبات و زیان تسهیالت اطالعات خاصی برای استفاده
بات مطالگیری ذخیره کند، زیرا ماهیت آن جستجو برای اندازهاعتباری فراهم نمی

مقاالت  اخیراًها، تدوین استاندارد هیئتاست. عالوه بر نظرات اعضای  الوصولمشکوک
المللی پول در رابطه با حسابداری ارزش منصفانه در صنعت بانکی سیاستی توسط صندوق بین

دهد )نووا و ارائه شده است و همین مباحث را در رابطه با اهمیت ارزش منصفانه ارائه می
 (.۲۰۰۹همکاران، 

تحقیق و پرداختن به ارزش منصفانه  مسئلهدهد که بررسی تحقیقات در ایران نشان می
تسهیالت سیستم بانکی موضوع نوپایی است، بنابراین تحقیقات تجربی اندکی در این حوزه 

های متفاوت در ( با عنوان بررسی دیدگاه۱۳۹۵وجود دارد. در مطالعه حجازی و میهمی )
نامه ارد حسابداری ارزش منصفانه بر سود حسابداری، با استفاده از پرسشپذیرش استاند تأثیر

کنندگان استاندارد، دانشگاهیان، انجمن حسابرسان داخلی و های تدوینبه بررسی دیدگاه
ران های تولیدی پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که بین دیدگاه مدیمدیران مالی شرکت

رد در کنندگان استانداه و بین دیدگاه حسابرسان داخلی با تدوینمالی با سایر افراد در نمون
داری وجود پذیرش اثر استاندارد حسابداری ارزش منصفانه بر سود حسابداری تفاوت معنی

 دارد.

 شناسی تحقیقروش ۴
بینی زیان شده تسهیالت بر پیشدر این مقاله برای بررسی اثر ارزش منصفانه و بهای تمام

 ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۶بانک در شبکه بانکی کشور از سال  ۲۳های ایران، اطالعات کاعتباری بان
های مالی در این مقاله از صورت شدهیبررسهای شبکه بانکی اند. دادهمورد بررسی قرار گرفته
تهران، گزارش عملکرد نظام بانکی  اوراق بهادارسایت اطالعاتی بورس تفضیلی موجود در وب

موسسه عالی بانکداری ایران( و سایر اطالعات بانکی درج شده در  توسط منتشرشدهکشور )
های آماری آورد نوین استخراج و در اکسل مرتب گردیده است. برای انجام آزمونافزار رهنرم

شده تسهیالت است که از استفاده شده است. متغیر اول بهای تمام Eviews افزارنرمنیز از 

                                                                                                                                  
1 Edward trot 
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استخراج شده است. این متغیر خالص از مطالبات غیرجاری  هاهای مالی ساالنه بانکصورت
و ذخیره تسهیالت است که بر تسهیالت ناخالص شامل تسهیالت خالص، ذخیره و مطالبات 
غیرجاری بانک تقسیم شده است. متغیر دوم ارزش فعلی تسهیالت است که با استفاده از 

( ارائه شده ۲۰۰۷و همکاران )مدل محاسبه ارزش فعلی تسهیالت بانکی که توسط تشیرارت 
است، محاسبه گردیده و سپس بر تسهیالت ناخالص تقسیم شده است. زمانی که بازار ثانویه 

تواند از روش تنزیل جریانات برای تسهیالت وجود ندارد بانک برای تخمین ارزش منصفانه می
بیان  گذاری استفاده نماید. برای توصیف این چارچوبنقدی تحت یک چارچوب ارزش

مانده در شود که تسهیالت متشکل از تسهیالت جاری و تسهیالت غیرجاری در دوره باقیمی
های قرارداد هستند. در هر دوره بدهکار متعهد به عدم نکول تسهیالت و پرداخت آن در دوره

مختلف است. پرداخت به بانک شامل بهره تسهیالت، کارمزد تسهیالت، اصل پرداخت 
 ینتأمپرداخت یا احتمال تواند بین پیشخ سررسید آن دوره است. بدهکار میتسهیالت در تاری

 نشدهپرداخت) نشدهاستفادهمالی مجدد تسهیالت در هر زمان )امحال( یا کاهش تسهیالت 
طور ( انتخاب کند. اگر احتمال نکول وجود داشته باشد بانک بهشدهبلوکهتوسط بانک یا 

جهت پرداخت ) ۱یا بخشی از آن را کاهش دهد نشدهاستفادهتواند، تعهدات فرض میپیش
تواند رخ دهد. برآورد ای میاصل و سود تسهیالت از آن استفاده نماید(. نکول در هر دوره

 شود.بانک از ارزش منصفانه تسهیالت بر اساس مدل زیر انجام می

 𝐹𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒۰ =  ∑ 𝐸[𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡| 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑡] 𝑇
𝑡=۱ 

× 𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑡] × 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑡 

+ ∑ 𝐸[𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡 −  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑟𝑜𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡| 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡]

𝑇

𝑡=۱

 

× 𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡] × 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑡 

به شرط  اعطاشدهع تسهیالت مجمو برابر با(𝐹𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)ارزش منصفانه  به عبارتی
 (𝑑𝑖𝑠𝑐𝑡)ضرب در نرخ تنزیل (𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑡])عدم نکول ضرب در احتمال عدم نکول

به اضافه مجموع بازیابی مبلغ تسهیالت با شرط نکول ضرب در احتمال نکول 
(𝑃𝑟𝑜𝑏 [𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡])است. ضرب در نرخ تنزیل 

 tدر این معادله خط اول مدل جمع تنزیل پرداخت مورد انتظار )مثبت و منفی( در دوره 
ضرب در احتمال عدم نکول است. خط بعدی جمع  tبا احتمال عدم نکول بدهکار در زمان 

                                                                                                                                  
ی چنانچه مشتری در بانک حسابی داشته باشد یا بخشی از تسهیالت به عبارت: نشدهاستفادهکاهش تسهیالت  ۱

 همچنان در حساب مشتری باشد، بابت نکول بانک حق دارد موجودی حساب او را تعدیل و کاهش دهد.
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نکول ضرب در احتمال نکول  رخ دادنتنزیل پرداخت مورد انتظار برای هر دوره با احتمال 
 (.۲۰۰۷، و همکاران تشیرارت)است  tدر زمان 

برای زیان اعتباری از دو متغیر مطالبات سوخت شده به تسهیالت ناخالص و نسبت 
مطالبات غیرجاری به تسهیالت ناخالص )نسبت مطالبات غیرجاری( استفاده شده است. 
مطالبات سوخت شده آن بخشی از مطالبات است که بانک انتظار دریافت آن را ندارد و نسبت 

رجاری برابر با جمع مطالبات معوق، سررسید گذشته و سوخت شده تقسیم بر مطالبات غی
شده تسهیالت (. در ابتدا اثر بهای تمام۱۹۹۷، ۱تسهیالت ناخالص بانک است )لیو و همکاران

سوخت شده و  مطالباتو ارزش منصفانه تسهیالت بر زیان اعتباری بانک در قالب دو متغیر 
 اند.ار مدل رگرسیونی به شرح زیر آزمون شدهنسبت مطالبات غیرجاری تحت چه

(۱) 𝐶𝑂 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝐶𝑂(−۱) + 𝛼۲ 𝑁𝑃𝐿 + 𝛼۳𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 +  𝜀  
(۲) 𝐶𝑂 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝐶𝑂(−۱) + 𝛼۲ 𝑁𝑃𝐿 + 𝛼۳𝐿𝑂𝐴𝑁𝐹𝑉 +  𝜀  
(۳) 𝑁𝑃𝐿 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝑁𝑃𝐿(−۱) + 𝛼۲ 𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 + 𝜀  
(۴) 𝑁𝑃𝐿 = 𝛼 +  𝛼۱ 𝑁𝑃𝐿(−۱) + 𝛼۲ 𝐿𝑂𝐴𝑁𝐹𝑉 + 𝜀  

 در آن: که
 تعریف عملیاتی متغیر

CO های مالی تفضیلی هر بانک( به مطالبات سوخت شده بانک )استخراج شده از صورت
 تسهیالت ناخالص

NPL مطالبات غیرجاری به تسهیالت ناخالص 

LOANHC های مالی هر بانک( به تسهیالت شده تسهیالت )استخراج شده از صورتبهای تمام
 ناخالص

LOANFV ((۲۰۰۷بر اساس مدل تشیرهارت و همکاران ) شدهمحاسبهمنصفانه تسهیالت ) ارزش 
 به تسهیالت ناخالص

 
در آزمون معادله اول و دوم بر اساس ادبیات تحقیقی موجود فرض شده است که اگر بهای 

هستند، آنگاه  مؤثربینی زیان اعتباری بانک شده و ارزش منصفانه تسهیالت در پیشتمام
شده داری با مطالبات سوختشده و ارزش منصفانه تسهیالت رابطه منفی و معنیبهای تمام

شده یابد. اگر بهای تمامآتی دارند، زیرا با افزایش تسهیالت احتمال نکول آن نیز افزایش می

                                                                                                                                  
1 Liu et al 
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وضیحی بینی بهتری از مطالبات سوخت شده ارائه دهد ما انتظار داریم توان تتسهیالت پیش
 تر باشد و بلعکس.معادله یک از معادله دوم قوی

عنوان شاخصی از عملکرد در آزمون معادله سوم و چهارم نسبت مطالبات غیرجاری به
گذشته بانک در ارتباط با مطالبات غیرجاری و زیان اعتباری استفاده شده است، زیرا ما انتظار 

دوره بررسی ثابت باشد. مطالبات ها طی داریم کیفیت اعتباری تسهیالت برای بانک
شده از معادله سوم و چهارم حذف شده است، زیرا انتظار بر این است که تسهیالت سوخت

در ابتدا غیرجاری است و سپس در مرحله آتی نسبت به سوخت شدن آن اطمینان حاصل 
ر شود؛ اما با توجه به آنکه بخشی از مطالبات غیرجاری، مطالبات سوخت شده است دمی

(. در ۱۹۹۵، ۱لیو و ریان)معادله اول و دوم نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت را داریم 
بینی زیان شده و ارزش منصفانه تسهیالت در پیشمعادله سوم و چهارم اگر بهای تمام

شده و ارزش منصفانه تسهیالت رابطه منفی و هستند، آنگاه بهای تمام مؤثراعتباری بانک 
 سبت مطالبات غیرجاری دارند.داری با نمعنی

ها در شده و نسبت مطالبات غیرجاری برای همه بانکبا توجه به آنکه مطالبات سوخت
 شده یا نسبت مطالباتدوره مورد بررسی وجود دارد، بنابراین احتمال آنکه مطالبات سوخت

ی آتی را شده و ارزش منصفانه تسهیالت زیان اعتبارغیرجاری بتواند همراه با بهای تمام
 بینی نماید، وجود دارد. بنابراین تحت مدل پنج و شش این توانایی مورد بررسی قرارپیش

ها نیز دهد، سایر متغیربینی بهتری از زیان اعتباری میگرفته است. اگر یکی از متغیرها پیش
 (۶)و  (۵)بینی خوب را داشته باشند. این موضوع در معادله ممکن است توانایی ارائه پیش

 بررسی شده است.

(۵) 𝐶𝑂 =  𝛼 + 𝛼۱ 𝐶𝑂(−۱) + 𝛼۲𝑁𝑃𝐿 + 𝛼۳𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 +  𝛼۴ 𝐹𝑉𝐷𝐼𝐹𝐹 +  𝜀 
(۶) 𝑁𝑃𝐿 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝑁𝑃𝐿(−۱) + 𝛼۲ 𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 + 𝛼۳ 𝐹𝑉𝐷𝐼𝐹𝐹 + 𝜀 

 که در آن:
 تعریف عملیاتی متغیر

FVDIFF تسهیالت ناخالصشده تسهیالت به تفاضل ارزش منصفانه تسهیالت از بهای تمام 
 

است، پس  مؤثربینی زیان اعتباری آتی اگر اطالعات ارزش منصفانه در پیش به عبارتی
دار باشد. بنابراین شده منفی و معنیتمام انتظار داریم ضریب تفاضل ارزش منصفانه از بهای

                                                                                                                                  
1 Liu & Ryan 
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شده با زیان رابطه معکوسی بین مقدار مثبت یا منفی تفاضل ارزش منصفانه از بهای تمام
 اعتباری آتی وجود دارد.

 نتایج ۵

 های مدلآزمون مانایی متغیر ۵.۱
توان تحلیل مانایی از مقاطع زیاد باشد، می هرکدامدات سری زمانی در وقتی که تعداد مشاه

از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد، اما قدرت آزمون ریشه  هرکدام)وجود ریشه واحد( را برای 
ها کم است بسیار پایین است. در این شرایط استفاده از داده که طول دورهواحد هنگامی

ضروری است.  هاهای تابلویی برای افزایش قدرت آزمونادهآزمون ریشه واحد مبتنی بر د
های رگرسیونی تحقیق، الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد بنابراین قبل از انجام آزمون

های سری ها، مورد آزمون قرار گیرد، زیرا مانایی متغیرها چه در مورد دادهاستفاده در تخمین
شود. در این تحقیق از بروز مشکل رگرسیون کاذب میهای تابلویی باعث زمانی و چه داده

های محاسبه شده و نتایج بررسی مقادیر آماره ۲آزمون فیشر استفاده شده است. جدول 
 دهد.احتمال پذیرش آنها را نشان می

 ۲جدول 
 بر زیان اعتباری یرگذارتأثنتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغیرهای 

 LOANHC LOANFV FVDIFF CO npl SIZE متغیر
 ۷۶٫۱ ۷۱٫۷ ۶۳٫۳ ۶۷٫۶ ۸۵٫۹ ۵۱٫۴ آماره

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۰۳ احتمال
 CAPITAL A. ROA RE SEC LIQUDITY DEPO/LOAN متغیر
 ۸۵٫۴ ۹۸٫۶ ۷۸٫۱ ۸۳٫۵ ۷۸٫۰۶ ۶۱٫۰۶ آماره

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۰۶ احتمال
 های پژوهشمنبع : یافته

 نتایج آزمون تفسیر ۵.۲
شده تسهیالت و ارتباط بهای تمام (۱)معادله  Eviewsافزار در نرم OLSبا استفاده از مدل 

شده به تسهیالت ناخالص بررسی شده با زیان اعتباری در قالب متغیر نسبت مطالبات سوخت
 ارائه شده است. ۳در جدول  برآورداست. نتایج 
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 ۳جدول 
 ۱ه گزارش نتایج اجرای آزمون معادل

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
C ۰٫۵۵ ۴٫۵ ۰٫۰۰۰ 

CO(-1) ۰٫۴۴ ۹٫۰۹ ۰٫۰۰۰ 
NPL ۰٫۲- ۱٫۵۳- ۰٫۱۲ 

LOANHC ۰٫۵۸- ۴٫۶۲- ۰٫۰۰۰ 
R2 ۰٫۸۹ --- --- 

F-statistic ۴۲٫۷ --- --- 
Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۲٫۰۹ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته

دهد که مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و و سطح معناداری آن نشان می Fآماره 
کارا است. نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل 

شده به شده تسهیالت و نسبت مطالبات سوختدهد که بهای تماماست. نتایج نشان می
شده تسهیالت است. بهای تمام مؤثرن اعتباری و برآورد آن بینی زیاتسهیالت ناخالص بر پیش

 (۲)کند. معادله می یدتائدار و منفی دارد که فرض اول تحقیق را با زیان اعتباری رابطه معنی
های شده به تسهیالت ناخالص در بانکاثر ارزش منصفانه تسهیالت را بر مطالبات سوخت

ت. سکه تحت مدل زیر این موضوع بررسی شده ادهد مورد بررسی در این مقاله نشان می
 نشان داده شده است. ۴در جدول  (۲معادله )رگرسیون  برآوردنتایج 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۹۶

 ۴جدول 
 ۲گزارش نتایج اجرای آزمون معادله 

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
C ۰٫۰۱- ۲٫۷۹- ۰٫۰۰۶ 

CO(-1) ۰٫۴۸ ۹٫۳ ۰٫۰۰۰ 
NPL ۰٫۳۹ ۱۰٫۵ ۰٫۰۰۰ 

LOANFV ۹٫۱۲ ۰٫۰۷ ۰٫۹۴ 
R2 ۰٫۸۷ --- --- 

F-statistic ۳۵٫۵ --- --- 
Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۲٫۰۷ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته

دهد که مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و و سطح معناداری آن نشان می Fآماره 
کارا است. نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل 

داری با زیان اعتباری ندارد دهد که ارزش منصفانه تسهیالت رابطه معنیاست. نتایج نشان می
پذیر نیست. پس از بررسی اثر بهای زیان اعتباری از ارزش منصفانه تسهیالت اثر به عبارتیو 

شده و ارزش شده، اثر بهای تمامشده و ارزش منصفانه تسهیالت بر مطالبات سوختتمام
های جداگانه بر نسبت مطالبات غیرجاری بر کل تسهیالت منصفانه تسهیالت تحت مدل

شده تسهیالت ارزیابی شده است. نتایج اثر بهای تمام (۳معادله )ارزیابی شده است. در 
 ارائه شده است. ۵در جدول  (۳معادله ) برآورد

 ۵جدول 
 ۳گزارش نتایج اجرای آزمون معادله 

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
C ۰٫۸۸ ۳۶٫۴ ۰٫۰۰۰ 

NPL(-1) ۰٫۰۲- ۰٫۸۵- ۰٫۳۹ 
LOANHC ۰٫۹- ۳۴٫۱- ۰٫۰۰۰ 

R2 ۰٫۹۷ --- --- 
F-statistic ۳۷٫۴ --- --- 

Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۱٫۸۳ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته
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 ۴۹۷ ... یرانا یشبکه بانک یاعتبار یانبر ز یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها 

 

دهد که مدل برای آزمون فرضیه و سطح معناداری آن نشان می Fدر این معادله نیز آماره 
تحقیق معنادار و کارا است. نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی 

شده تسهیالت رابطه منفی و دهد که بهای تمامبین جمالت اخالل است. نتایج نشان می
ارزش منصفانه تسهیالت بر نسبت مطالبات داری با نسبت مطالبات غیرجاری دارد. اثر معنی

 ارائه شده است. ۶آن در جدول برآورد بررسی و نتایج  ۴ معادلهغیرجاری بر تسهیالت تحت 

 ۶جدول 
 ۴گزارش نتایج اجرای آزمون معادله 

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
C ۰٫۰۶ ۷٫۰۹ ۰٫۰۰۰ 

NPL(-1) ۰٫۵ ۷٫۱۹ ۰٫۰۰۰ 
LOANFV ۸٫۸- ۰٫۳۴- ۰٫۷۲ 

R2 ۰٫۷۷ --- --- 
F-statistic ۲۸٫۱۸ --- --- 

Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۱٫۹ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته

دهد که مدل برای آزمون فرضیه و سطح معناداری آن نشان می Fدر این معادله نیز آماره 
تحقیق معنادار و کارا است. نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی 

داری دهد که ارزش منصفانه تسهیالت رابطه معنیبین جمالت اخالل است. نتایج نشان می
البات غیرجاری سال قبل در غیاب بهای با نسبت مطالبات غیرجاری ندارد، اما نسبت مط

 داری با نسبت مطالبات غیرجاری جاری داشته است.شده تسهیالت رابطه مثبت و معنیتمام
معنی بودن ارزش شده و بیدار بودن بهای تمامبا توجه به بررسی انجام شده و معنی

از قدرت توضیحی  شدهتوان نتیجه گرفت که در سیستم بانکی ایران بهای تماممنصفانه می
بینی زیان اعتباری در مقایسه با ارزش منصفانه برخوردار است. با توجه به بیشتری برای پیش

بینی ذخیره مطالبات شده در پیشتوان گفت که بهای تمامهای تحقیق مییافته
های ایران همچنان قدرت توضیحی بینی زیان اعتباری در بانکالوصول و پیشمشکوک

(، چی و ۲۰۱۰رد. این نتیجه با نتایج تحقیقاتی همچون آگوستین و همکاران )باالتری دا
( و بریت و همکاران ۲۰۱۴(، ساموئل و همکاران )۲۰۱۳(، دراگو و همکاران )۲۰۱۱همکاران )

تاریخی در مقایسه با ارزش  شدهتمام( تطابق دارد. در این تحقیقات نیز برتری بهای ۲۰۱۴)
 شده است. تائیدمنصفانه 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۹۸

ها در شده و نسبت مطالبات غیرجاری برای همه بانکبا توجه به آنکه مطالبات سوخت
شده یا نسبت مطالبات دوره مورد بررسی وجود دارد، بنابراین احتمال آنکه مطالبات سوخت

شده و ارزش منصفانه تسهیالت زیان اعتباری آتی را غیرجاری بتواند همراه با بهای تمام
ود دارد. بنابراین تحت مدل پنج و شش این توانایی مورد بررسی قرار بینی نماید، وجپیش

شده تسهیالت و تفاضل ارزش منصفانه تسهیالت از بهای بهای تمام (۵) معادلهگرفته است. 
منظور بررسی اثر آن بر مطالبات سوخت شده آزمون نموده است. نتایج در شده را بهتمام

 ارائه شده است. ۷جدول 

 ۷جدول 
 ۵رش نتایج اجرای آزمون معادله گزا

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
CO(-1) ۰٫۶۳ ۱۰٫۹۲۵ ۰٫۰۰۰ 

NPL ۰٫۱۳ ۳٫۷۶۳ ۰٫۰۰۰ 
LOANHC ۰٫۰۱۹ ۲٫۷۶۳ ۰٫۰۰۶ 

FVDIFF ۰٫۰۰۰۳ ۱٫۵۹۴ ۰٫۱۱۳ 
R2 ۰٫۷۳ --- --- 

F-statistic ۲۹٫۳۴ --- --- 
Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۱٫۹۲ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته

شده به تسهیالت ناخالص را مطالبات درصد تغییرات مطالبات سوخت ۷۳در این معادله 
دهد. شده به تسهیالت ناخالص سال قبل و نسبت مطالبات غیرجاری توضیح میسوخت

انه دار است و تفاضل ارزش منصفرابطه مطالبات سوخت شده با این دو متغیر مثبت و معنی
در این معادله نیز ای با زیان اعتباری ندارد. شده به تسهیالت ناخالص رابطهاز بهای تمام

دهد که مدل برای آزمون فرضیه تحقیق معنادار و کارا و سطح معناداری آن نشان می Fآماره 
است. نتایج آزمون دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل 

طالبات تسهیالت و تفاضل آن از ارزش منصفانه بر نسبت م شدهتماماثر بهای  ۶ لهمعاداست. 
 آمده است. ۸دهد که نتایج برآورد آن در جدول غیرجاری بانک نشان می
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 ۴۹۹ ... یرانا یشبکه بانک یاعتبار یانبر ز یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها 

 

 ۸جدول 
 ۶گزارش نتایج اجرای آزمون معادله 

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر
NPL(-1) ۰٫۷۹ ۱۵٫۴۰۶ ۰٫۰۰۰ 

LOANHC ۰٫۰۵ ۴٫۰۳۲ ۰٫۰۰۱ 
FVDIFF ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۷۴۱ ۰٫۴۵ 

R2 ۰٫۶۵ --- --- 
F-statistic ۲۴٫۳۸ --- --- 

Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ --- --- 
Durbin-Watson ۱٫۷ --- --- 

 های پژوهشمنبع : یافته

درصد تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری را نسبت مطالبات غیرجاری  ۶۵در این معادله 
دهد. نسبت مطالبات غیرجاری با بهای شده تسهیالت توضیح میسال قبل و بهای تمام

دهد با داری دارد که نشان میشده تسهیالت به تسهیالت ناخالص رابطه مثبت و معنیتمام
تسهیالت به تسهیالت ناخالص احتمال افزایش مطالبات  شدهافزایش نسبت بهای تمام

دهد که غیرجاری وجود دارد. عالوه بر این این بررسی در قالب معادله پنج و شش نشان می
 مؤثرشده تسهیالت و مطالبات غیرجاری بسیار بینی زیان اعتباری اندازه بهای تمامبرای پیش

 زیان اعتباری در بانک ندارد.است. ارزش منصفانه یا تفاضل آن ارتباطی با 
بودن آن بر زیان اعتباری بانک،  مؤثرشده تسهیالت و دار شدن بهای تمامبا توجه به معنی

مطالبات غیرجاری در نسبت شده و اثر آن همراه با سایر متغیرهای بانکی بر مطالبات سوخت
 ( سنجیده شده است.GMMپنل پویا ) و تحت روش ۷ معادله

(۷) 𝐶𝑂 = 𝛼 + 𝛼۱𝐶𝑂(−۱) + 𝛼۲𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 + 𝛼۳𝐹𝑉𝐷𝐼𝐹𝐹 

+𝛼۴𝑁𝑃𝐿 + 𝛼۵𝐿𝐼𝑄𝑈𝐷𝐼𝑇𝑌 + 𝛼۶𝑅𝑂𝐴 + 𝛼۷𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛼۸
𝐷𝐸𝑃𝑂

𝐿𝑂𝐴𝑁
 

+𝛼۹𝑆𝐸𝐶 + 𝛼۱۰𝑅𝐸 + 𝛼۱۱𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴. +𝜀 

 که در آن:
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۵۰۰

 تعریف عملیاتی متغیر
CO شده به تسهیالت ناخالصمطالبات سوخت 

LOANHC  تسهیالت ناخالصتسهیالت خالص به 
FVDIFF  تسهیالت به تسهیالت ناخالص شدهتمامتفاضل ارزش منصفانه از بهای 

NPL مطالبات غیرجاری به تسهیالت ناخالص 
LIQUDITY هادارایی نقد بانک تقسیم بر کل دارایی 

ROA هابازده دارایی 
SIZE هالگاریتم کل دارایی 

DEPO/LOAN نسبت سپرده به دارایی 
SEC هاگذاری به کل داراییکل سرمایه 

RE تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی به تسهیالت 
CAPITAL A. کفایت سرمایه هر بانک 

 های پژوهشمنبع : یافته

شده به تسهیالت ناخالص با متغیر وابسته مطالبات سوخت شدهیمعرفنتایج اجرای مدل 
ارائه شده است. در این مدل با حذف متغیرهایی که اثر کمتری دارد تالش شده  ۹در جدول 

 است بهترین مدل با توان توضیحی حداکثر را برای اثر بر زیان اعتباری ارائه دهیم.
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 ۵۰۱ ... یرانا یشبکه بانک یاعتبار یانبر ز یککدام  یالت،ارزش منصفانه تسه یاشده تمام یبها 

 

 ۹جدول 
 ۷گزارش نتایج اجرای مدل شماره 

 مدل سوم مدل دوم اولمدل  متغیر
CO(-1) ۰٫۲۱ ۰٫۲۱ ۰٫۲۱ 

 (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) 
LOANHC ۰٫۵۹- ۰٫۵۶- ۰٫۴۳- 

 (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) 
FVDIFF ۰٫۰۰۰۱- ۰٫۱۵-  

 (۰٫۳۵) (۰٫۲۷)  
NPL ۰٫۱۶- ۰٫۰۰۰۱-  

 (۰٫۲۵) (۰٫۳۵)  
SIZE ۰٫۰۰۹ ۰٫۰۰۷ ۰٫۰۱ 

 (۰٫۲۱) (۰٫۲۷) (۰٫۰۶) 
DEPO/LOAN ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۰۳  

 (۰٫۸) (۰٫۹۶)  
LIQUDITY ۰٫۰۰۱- ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ 

 (۰٫۴۳) (۰٫۴۴) (۰٫۳) 
ROA ۰٫۰۶ ۰٫۰۵  

 (۰٫۷۴) (۰٫۷۷)  
CAPITAL A. ۰٫۰۰۶   

 (۰٫۸۶)   
SEC ۰٫۰۴ ۰٫۰۳۷ ۰٫۰۱- 

 (۰٫۵۶) (۰٫۳۱) (۰٫۰۹) 
RE ۰٫۰۱-   

 (۰٫۱)   
 ۲۵٫۲ ۲۲٫۹۸ ۲۱٫۴ مقدار آماره خی دو

 ۰٫۵۸ ۰٫۴۶ ۰٫۴۳ احتمال 
 های پژوهشمنبع : یافته

شده تسهیالت شده و بهای تماممطالبات سوخت ۹مندرج در جدول برآورد  طبق نتایج
ها دارد. عالوه بر آن مدل سوم نشان بیشترین اثر را در هر سه مدل بر زیان اعتباری بانک

ازه بانک با زیان اعتباری دهد که با حذف متغیرهایی که اثری بر زیان اعتباری ندارند، اندمی
های بزرگ، زیان اعتباری بانک به عبارتیداری در سطح ده درصد دارد. رابطه مثبت و معنی

داری گذاری بانک با زیان اعتباری رابطه منفی و معنیبیشتری دارند. همچنین نسبت سرمایه
گذاری باال، احتمال کاهش زیان هایی با حجم سرمایهدارد که حاکی از آن است که بانک
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۵۰۲

گذاری در به سرمایهها بجای اعطای تسهیالت که این بانک ترتیباینبهاعتباری را دارند. 
دهد که مطالبات اند. در نهایت آنکه نتایج بررسی نشان میهای مختلف روی آوردهپروژه

بینی مقدار آن شده تسهیالت و اندازه بانک بر زیان اعتباری و پیشتمامشده، بهایسوخت
ایم که است. در ادامه مدل بررسی شده را با نسبت مطالبات غیرجاری نیز آزمون کرده مؤثر

  باشد.به شرح زیر می ۸ معادله
(۸)   𝑁𝑃𝐿 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝑁𝑃𝐿(−۱) + 𝛼۲ 𝐿𝑂𝐴𝑁𝐻𝐶 + 𝛼۳𝐹𝑉𝐷𝐼𝐹𝐹 

+𝛼۴𝐿𝐼𝑄𝑈𝐷𝐼𝑇𝑌 + 𝛼۵𝑅𝑂𝐴 + 𝛼۶𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛼۷
𝐷𝐸𝑃𝑂

𝐿𝑂𝐴𝑁
+ 𝛼۸ 𝑆𝐸𝐶 

+𝛼۹𝑅𝐸 + 𝛼۱۰𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐴. + 𝜀  
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 ۱۰جدول 
 ۸گزارش نتایج اجرای مدل 

 مدل سوم مدل دوم مدل اول متغیر
NPL(-1) ۰٫۰۲- ۰٫۰۲- ---- 

 (۰٫۳۰) (۰٫۲۷)  
LOANHC ۰٫۸۸- ۰٫۸۹- ۰٫۸۶- 

 (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰) 
FVDIFF ۰٫۰۰۰۲- ۰٫۰۰۰۱- ۰٫۰۰۰۱- 

 (۰٫۰۰۴) (۰٫۰۰۵) (۰٫۰۰۸) 
SIZE ۰٫۰۱- ۰٫۰۱- ۰٫۰۱- 

 (۰٫۰۰۰) (۰٫۰۰۰۰) (۰٫۰۰۰) 
DEPO/LOAN ۰٫۰۰۲- ---- ---- 

 (۰٫۶۷)   
LIQUDITY ۰٫۰۰۵ ---- ---- 

 (۰٫۷۴)   
ROA ۰٫۱۳- ---- ---- 

 (۰٫۳)   
CAPITAL A. ۰٫۰۳ ۰٫۰۲ ---- 

 (۰٫۱) (۰٫۱۸)  
SEC ۰٫۰۷ ۰٫۰۶ ۰٫۰۸ 

 (۰٫۱۸) (۰٫۱۹) (۰٫۰۱) 
RE ۰٫۰۰۷- ۰٫۰۰۷- ---- 

 (۰٫۱۹) (۰٫۱۵)  
 ۲۳٫۵ ۲۳٫۳ ۲۲٫۱ مقدار آماره خی دو

 ۰٫۳۵ ۰٫۵۶ ۰٫۴۶ احتمال 
 های پژوهشمنبع : یافته

حاکی از آن است که با تغییر گزارش شده است  ۱۰که در جدول  ۸برآورد معادله نتایج 
شده تسهیالت شده به نسبت مطالبات غیرجاری بهای تماممتغیر وابسته از مطالبات سوخت

بانک دارد دار و منفی با زیان اعتباری شده رابطه معنیو تفاضل ارزش منصفانه از بهای تمام
دار در این مدل نیز اندازه بانک رابطه معنی بر آنای بر نتایج قبلی است. عالوه دوباره تائیدو 

های بزرگ مطالبات غیرجاری بانک به عبارتیو منفی با نسبت مطالبات غیرجاری دارد. 
رگ، های بزکمتری دارند اما با توجه به نتایج مدل قبل، بخش عمده مطالبات غیرجاری بانک

شده است که بانک انتظار بازیافت آن را ندارد. همچنین در این مدل نسبت مطالبات سوخت
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داری است که نشان گذاری بانک با نسبت مطالبات غیرجاری رابطه مثبت و معنیسرمایه
گذاری مطالبات غیرجاری بانک شامل مطالبات معوق، دهد با افزایش حجم سرمایهمی

رسد که با افزایش می به نظر به عبارتیده افزایش یافته است. شسررسید گذشته و سوخت
گذاری بانک مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک افزایش یافته، اما احتمال حجم سرمایه
شده و عدم بازیافت این تسهیالت را بانک ندارد. در این مدل نیز بهای تمام سوخت شدن

 .تسهیالت رابطه قوی با زیان اعتباری ندارد

 گیرینتیجه ۶
طور مستقیم انتظارات از به عموماًدهد که ابزارهای مالی شامل تسهیالت ها نشان میبررسی

شود و مبتنی بر شده تسهیالت استفاده میریسک اعتباری جامع بانک را زمانی که بهای تمام
یان تر است. حامشود، مناسبآن احتمال نکول، ذخیره و زیان اعتباری بانک برآورد می

تری برای گیری مفیدکنند که ارزش منصفانه اغلب اندازهشناسایی ارزش منصفانه بیان می
تری در دهد. همچنین ارزش منصفانه اطالعات مفیددرک عملکرد و ریسک اعتباری ارائه می

دهد و گذاران ارائه میاطمینان جریانات نقدی آتی به سرمایهبندی، حجم و عدمرابطه با زمان
ه تحقیقات موافقان استفاده از ارزش منصفانه آن است که ارزش منصفانه برای بازار خالص

های اعتباری و بازار سرمایه محتوای اطالعاتی داشته و در برآوردهای مختلف در مدل
اثبات شده است، اما در این تحقیق با توجه به محدودیت بررسی  مسئلهرگرسیونی متنوع این 

دهند توان گفت نتایج نشان میت ارزش منصفانه بر زیان اعتباری میبر اثرا تأکیدموضوع و 
شده تسهیالت ندارد و همچنان که در شبکه بانکی ایران ارزش منصفانه برتری به بهای تمام

شده توان توضیحی بیشتری در ارتباط با زیان اعتباری بانک دارد. نتیجه این بهای تمام
(، دراگو و همکاران ۲۰۱۱(، چی و همکاران )۲۰۱۰) تحقیق با نتایج آگوستین و همکاران

( منطبق است. در این تحقیقات ۲۰۱۵( و لی و همکاران )۲۰۱۴(، بریت و همکاران )۲۰۱۳)
بینی زیان اعتباری شده تسهیالت در مقایسه با ارزش منصفانه در پیشنیز بر برتری بهای تمام

شده تسهیالت شده است که بهای تمام یدتأکشده است. عالوه بر این در این تحقیقات  تأکید
از بعد مقررات افشا و عدم تقارن اطالعاتی، ریسک و اثرات آن بر سودآوری نیز کاراتر است که 

 هر یک از این موارد در قالب تحقیقات جدید قابلیت بررسی دارد.
 ئلمساگیری آن است که قابلیت اتکا، دقت و صحت محاسبات و نکته قابل توجه در نتیجه

در صورت وجود بازاری برای تسهیالت  مسلماًو  نمایندگی رویکرد ارزش منصفانه وجود دارد
بانکی که در آن ارزش بازاری این تسهیالت مشخص و دقیق باشد و ارزش بر اساس اصول 

ها برای درک تقابل ارزش باشد، آنگاه ممکن است تکرار آزمون شدهیینتعدرست بازار 
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شده تسهیالت و قدرت توضیحی هر روش برای زیان اعتباری نتایج قابل منصفانه و بهای تمام
گیری در این مقاله تالش شده است که آید، اما با توجه به محدودیت اندازه به دستتوجهی 

و در این ارتباط نویسندگان  شودگیری ق اندازهارزش منصفانه تا جای ممکن صحیح و دقی
گیری ارزش منصفانه را آوردن اقالم حائز اهمیت در اندازه به دستای برای مطالعات گسترده

توان گفت که عنوان یک نتیجه نهایی میبا توجه به بررسی انجام شده به اند.آورده به عمل
است. عالوه بر  مؤثربینی آن تباری و پیششده تسهیالت در حال حاضر بر زیان اعبهای تمام

عنوان گذاری بانک و اندازه بانک در افزایش یا کاهش زیان اعتباری بهآن حجم سرمایه
اند که در بحث زیان اعتباری و انتظار نکول یا عدم شده تائیددر این تحقیق  مؤثرمتغیرهای 

تواند قابل توجه گذاران مییهگذاری سهام از دید سرمانکول تسهیالت بانکی از بعد ارزش
 باشد.
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