
117مدیریت بهینه پرتفوي ارزي                                             

مدیریت بهینه پرتفوي ارزي
مطالعه موردي: ذخایر رسمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

محمد واعظدکتر 

زادهسعید دائی کریمدکتر 

غالمحسین کریمیان

24/5/1391تاریخ پذیرش مقاله: 1391//1/5تاریخ دریافت مقاله: 

چکیده
هـاي  هـاي اخیـر، بیـانگر تحـریم    الالمللی اقتصـاد ایـران در سـ   تمرکز بر شرایط بین

رسـد ایـن   ها در قیمت نفت خام است. به نظر میاقتصادي سنگین و همچنین نوسان
نشده فوق بـر موقعیـت ذخـایر رسـمی خـارجی      بینیشرایط بیانگر تأثیر عوامل پیش

نویسنده مسئول، دیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاناستا ،Vaez@polt.ui.ac.ir
اســــالمی، واحــــد خوراســــگان (اصــــفهان)اه آزاداســــتادیار گــــروه اقتصــــاد، دانشــــگ ،

Karimzadeh@khuisf.ac.ir
ریـــزي اقتصـــادي دانشـــگاه اصـــفهان امـــهکارشناســـی ارشـــد توســـعه و برندانشـــجوي ،

ghkarimian63@gmail.com



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 118

باشد. در ایـن مقالـه بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف نهـایی اقتصـاد کـالن ایـران،            
شود.میسازي ترکیب ارزي ذخایر خارجی ایران مطالعه بهینهستپذیري سیاامکان
کنـیم ترکیـب ارزي   واریـانس، سـعی مـی   ـبا استفاده از یک رهیافت میانگینما 

نتـایج نشـان   سازي کنیم.شبیه2007ـ1999در دوره را ذخایر خارجی اقتصاد ایران 
ذخایر ارزي بیشـتر از  درآمریکا و پوندمیانگین سهم دالرطی دوره تحقیق،دهدمی

بـوده ین کمتر از سهم بهینهو هاي یوروکه میانگین سهم، در حالیبودهسهم بهینه 
است.

هاي خارجی  ارز، ذخایر ارزي، بدهی:ي کلیديهاواژه

JELF31, F34:بنديطبقه
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مقدمه. 1
و حـال توسـعه   ذخایر ارزي نه تنها یک منبع دارایی ملی براي اغلـب کشـورهاي در  

،هـاي پـولی و ارزي  شود، بلکه به عنوان ابزاري در حوزه سیاستنوظهور محسوب می
توانـد در  ذخایر ارزي مـی ،. عالوه بر اینآیدشمار میبه براي حمایت از پول ملی آنها 

المللی کشورها در بازارهاي مالی خـارجی و حفـظ اعتمـاد و    اعتبار بینيجهت ارتقا
زایی داشـته  سـ ههاي پولی و ارزي آنها تأثیر بال سیاستایجاد اطمینان در زمینه اعم

هـاي اخیـر در   هاي مالی فراگیر دهـه ). از سوي دیگر، بروز بحران1380(مجرد،باشد
،ها به بازارهاي مالی سایر نقاط جهـان کشورهاي مختلف و گسترش دامنه این بحران

هـاي  و بـدهی اقتصاددانان در امـر مهـم کیفیـت مـدیریت ذخـایر ارزي     تاباعث شد
خارجی، همچون تعیـین سـطح کفایـت ذخـایر، انـدازه و ترکیـب بهینـه آن، اتخـاذ         
راهبردهاي مناسب مدیریت بهینه ذخایر ارزي در راستاي اهـداف کـالن اقتصـادي و    

هاي خارجی توجه ویژه داشته باشند.  سازگاري آن با راهبرد مدیریت بدهی
صرفاً کسب سود نیست. اهـداف  ،يي مرکزي از نگهداري ذخایر ارزهابانکهدف 

ند ازاترین آنها عبارتمتعددي براي نگهداري این ذخایر برشمرده شده است که مهم
):1381(واعظ،
امنیت: بدین معنا که کشور بتواند دیون و تعهـدات خـارجی خـود را بـه موقـع      ـ 

هرچه بدهی کشـور بیشـتر باشـد، تـأمین ایـن هـدف       کهبدیهی است؛پرداخت کند
تلزم ذخایر خارجی بیشتري است.مس

نقدینگی: یعنی کشـور بتوانـد از طریـق نگهـداري ذخـایر خـارجی، بـه موقـع         ـ
مبادالت خارجی خود را انجام دهد.

طور خالصه به معناي این است که کشور از محل نگهـداري ذخـایر   بازدهی: بهـ
خارجی، درآمد کسب کند.  

یله براي حفظ منافع اقتصادي کشـور  سبد ارزي را بهترین وس،برخی پژوهشگران
،کنند کـه در ایـن صـورت   دانند و استدالل میبازارهاي ارزي میهايدر برابر نوسان
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رسـد و  خسارت واردشده بر اثر سقوط ارزش یک ارز در برابر سایر ارزها به حداقل می
گونـه تهدیـد پـولی و ارزي عمـل     سبد ارزي به عنوان ابزاري مناسب در مقابـل هـر  

الن پــولی و ارزي کشــور بایــد بــا بررســی وضــعیت بــازار ارز و ئواهــد کــرد. مســخو
هاي موجود در خصوص ارزش برابـري ارزهـا از قـدرت مـانور کـافی بـراي       بینیپیش

به ویژه ذخایر ارزي کشور برخوردار بوده و بتوانند از بـروز خسـارات در   ،تبدیل ارزها
تـا حـدود زیـادي    ،عوامـل بیرونـی  شـده از هاي ناگهانی و ناشـی ط وقوع بحرانشرای

.)1387(توکلی،جلوگیري نمایند
ترکیب ذخـایر ارزي  مسألهعواملی در طی چند سال گذشته باعث شده است که 

مرکزي جمهوري اسالمی ایران اهمیت بیشتري بیابد، به صورتی که اینک براي بانک
هـاي علمـی و   لتحلیـ به تجزیه وبایدها و اخذ تصمیمات صحیحسیاستگذاريبراي

ند از:ادقیق در این زمینه پرداخته شود. برخی از این عوامل عبارت
نرخ رسـمی  دوري از نظام،و به دنبال آن1381سازي نرخ ارز در سالیکسان

و ثابت.
ارزش یورو و سـایر ارزهـاي موجـود در سـبد ذخـایر ارزي بانـک       هاينوسان

)1386، آمریکا (مانوکیان سلماسیمرکزي در برابر دالر
توانـد افـزایش   مـی هـا این بحـران ؛هاي مالی جهان در دهه اخیروقوع بحران

باشد.ریسک برابري ارزها را به دنبال داشته
نفتـی ثبـات بیبه درآمدهايشدید آناقتصاد و وابستگیبودنمحصولیتک

.شودمیکشورر ارزيیذخانوسانموجبکه
مـالی بازارهـاي منـابع بـه دسترسـی حـدودیت مهمچـون ییهـا محدودیت

پذیرفتـه آمریکـا صـورت  و مالیاقتصاديتحریمدلیلهعمدتاً بکهالمللیبین
است.

ارزيدر نظامالزمپذیريانعطافنبود
تجاريهايو محدودیتسرمایههايجریانکنترل
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در کشـورهاي مختلـف و   هـاي گذشـته  هاي مالی فراگیر در دورهبروز بحران
.سرایت آن به سایر نقاط

هـاي  هماهنگی میان مدیریت ترکیب ارزي ذخایرخارجی و بـدهی «از طرف دیگر 
ارزي از مباحث مهم در حوزه مدیریت ذخایر خارجی بانک مرکزي اسـت و ضـرورت   

هـاي ارزي و ذخـایر ارزي در یـک راسـتا     یعنی مدیریت بدهی،دارد که این دو مقوله
ها به طـور مسـتقل صـورت گیـرد؛ در ایـن      و بدهیهایرند. اگر مدیریت داراییقرار گ

کـه متوسـط   در حالیبد،یاافزایشها متوسط سررسید داراییکهشرایط ممکن است
هـا  ها و بدهیعدم تطابق سررسید دارایی،در نتیجهیابد.کاهش میها سررسید بدهی

»کل نقــدینگی مواجــه شــودافــزایش یافتــه و ممکــن اســت بانــک مرکــزي بــا مشــ
).1380(مجرد،

کـه کمتـر   ر اسـت یذخـا مـدیریت  هـاي زیاد، این بحث از جنبـه با وجود اهمیت
. شـاید  اسـت نکـرده خود جلبرا بهچندانی، توجهموضوعدر ادبیاتوشدهمطالعه

آمارهـاي بهو پژوهشگراننامحققدسترسیامکانامر، عدمایناصلیلییکی از دال
در مـورد اسـتفاده  الگوهـاي . باشـد آمـار  آن بـودن و محرمانهسرّيدلیلهبکشوري
ر ارزيیذخـا کـل تقاضـاي الگوهـاي ر، مکمـل یذخـا ارزيمحدود ترکیـب مطالعات

عوامـل الگوهـا سـعی در تشـریح   گونـه ایـن کـه . در حـالی اسـت مرکـزي هايبانک
کننـد،  مـی ر را برونزا فرضیذخااینر دارند و ترکیبیذخاکلجوديموکنندهتعیین

کـل موجـودي برونزا بودنر، با فرضیذخاارزيدر مورد پرتفويشدهانجاممطالعات
.هستندر یذخااینترکیبر، درصدد تعیینیذخا

نـوع  جنبـه ترکیـب و ت  زعنایت بـه مطالـب ذکرشـده، مـدیریت ذخـایر ارزي ا     با
است.ویژههاي ارزي، حائز اهمیتهماهنگ با مدیریت بدهی
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مبانی نظري تحقیق. 2
هـاي بـه نـام  گـذاري از متخصصان مالی و سرمایهبه سه نفر1990جایزه نوبل سال 

گذار رهیافتی مشهور بنیان1مارکوویتز، شارپ و میلر اختصاص یافت. هري مارکوویتز
ــ کــوب ریسـترین نقش این نظریه، ایجاد چارچمپرتفولیو است. مهنوینبه نظریه 

و تشـکیل پرتفولیـو اسـت.    هـا  گیـري در مـورد انتخـاب دارایـی    ازده براي تصـمیم ـب
ـ   را رویکـردي ریاضـی   مـارکوویتز  گـذاري، بــراي  ریسـک سـرمایه  از ی بـا تعریـف کم

نـوین یـه  ها و مدیریت پرتفولیو ارائه کرد. در نظرگذاران در امر انتخاب داراییسرمایه
تعریـف  » ها حول میـانگین بـازده  یکل بازده2هاينوسان«پرتفولیو، ریسک با عنوان 

محاسـبه  ،با استفاده از انحـراف معیـار  ،دیگرنوعیشده و با استفاده از واریانس یا به 
شود.می

ـ   که بدین ترتیب مارکوویتز اولین کسی است  ی نظریه پرتفولیو را بـه صـورت کم
ها، توجه خـود را بـه   مطالعات سنتی در مورد خطر تک تک داراییدرآورد و برخالف 

این خطر کهتالش کردو نمودها معطوف احتمال خطر (ریسک) کل پرتفولیو دارایی
اکثـــراً معتقـد   ،مـارکوویتز ها ارزیابی کنـد. قبـل از  را در قالب بازده پرتفولیو دارایی

هـا وابسـته   بازده تـک تـک دارایـی   گذاري بهینه به قیمت وانتخاب سرمایهکه بودند 
گذاران براي افزایش معقـول  است. منطق اصلی کار مارکوویتز آن بود کــه ســرمـایه

بر اساس نظریه مارکوویتز، کنند. از قبول خطر بیشتر پرهیز می،در بازده مورد انتظار
زده و بیشترین بـا ثابتگذاري آن است که با یک انحراف معیار بهترین گزینه سرمایه

داشته باشد.  را انحراف معیار کمترین ، ثابتبازده بایا
مسـأله ترین رهیافت در واریانس مارکوویتز مشهورترین و متداولـمدل میانگین

در واقع کاراترین ابزار براي انتخاب پرتفولیو بهینه، مـدل  .گذاري استانتخاب سرمایه
ترین نکـات مـورد توجـه در    از برجستهمارکوویتز است. از سويشده ریزي ارائهبرنامه

1- Harry Markowitz (1927)
2- Volatility
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بلکـه  ،نه تنها بر اساس انحراف معیار،گذاريمدل مارکوویتز، توجه به ریسک سرمایه
مفروضـات  ).1387(راعـی و تلنگـی،   اسـت گذاريبر اساس ریسک مجموعه سرمایه

اسـت  زیردهد؛ این مفروضات به شرح یتز مبناي مدل او را تشکیل میواساسی مارکو
:)1952ویتز،(مارکو
ــرمایه ــذارانس ــتند   ،گ ــر هس ــک متنف ــته و از ریس ــوب دانس ــازده را مطل ب

معقـول بـراي   بسـیار ایـن یـک فـرض    ،به طور واضح.هستند)1گریز(ریسک
گذاران است.ترجیحات سرمایه

کنندمنطقی عمل می،گیريگذاران در تصمیمسرمایه.
ه باعـث حـداکثرکردن   کننـد کـ  هایی را اتخاذ میگیريتصمیمگذاران سرمایه

آنان شود. مورد انتظاربازده 
انتظـار و ریسـک، کـه    گذاران تابعی است از بازده موردبنابراین مطلوبیت سرمایه

گذاري هستند. در ایـن  تصمیمات مربوط به سرمایهاین دو عامل، پارامترهاي اساسی
اسـت (جـونز،  دهشـ ارائـه هایی معادله،مدل براي محاسبه بازده مورد انتظار و ریسک

1384.(
و واریـانس مـارکوویتز   -سـازي میـانگین  پژوهش حاضر بر مبناي رهیافت بهینـه 

و با توجه به اهداف بانک مرکزي از نگهـداري ذخـایر خـارجی،    رهیافت هزینه مبادله 
بانـک  سازي ترکیب ارزي ذخایر خـارجی  در قالب یک چارچوب نظري پویا، به بهینه

پردازد.میانمرکزي جمهوري اسالمی ایر

پیشینه تحقیق. 3
دو نظریه اصلی در مورد ترکیب ارزي ذخایرخارجی وجود دارد. یـک نظریـه، نظریـه    

عامل اصـلی در  ،هاي مبادالت بازارکند که فعالیتاین نظریه بیان می.مبادالتی است
تعیین سهم ارزها است. به عبارت دیگر، ارزهایی بیشترین سهم را در پرتفولیو ذخـایر  

1- Risk Aversion
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بیشـترین اهمیـت   ،المللی کشورارزي یک کشور دارند که در تأمین نیاز مبادالت بین
هـاي خـارجی،   خارجی، تسویه بـدهی ی را دارند. این نیازها شامل تأمین مالی بازرگان

خرید و فروش ارز و عواملی از این قبیل هستند. بنابراین نظریه هزینه مبادله مـدعی  
باید از توزیع بهینه دارایـی بـین ارزهـا مسـتقل     است که ترکیب ارزي ذخایر خارجی

).1989(دولی و همکاران،باشد
استداللی برخالف نظریه هزینه مبادله دارد. ،واریانسـریه میانگینظدر مقابل، ن

ـ ـبر اساس مدل میـانگین  ) بـراي  1958ن (ـ) و توبیـ 1952ز (ـس مارکوویتـ ـواریان
که شامل ریسک و بازده ارزهاي مختلف است اب پرتفولیو، توزیع دارایی خالصـانتخ

نظریـه  ایـن  در تعیین ترکیـب ارزي ذخایرخـارجی اهمیـت زیـادي دارنـد. بنـابراین       
ترکیب بهینـه ارزهـا را  بـر اسـاس     ،هاي مرکزيها یا بانککند که دولتاستدالل می

شده یا حداکثر نمودن بـازده پرتفولیو براي یک سطح بازده دادهدن ریسک کرحداقل 
).1980کنند (بن بسات،شده ریسک تعیین میراي یک سطح دادهپرتفولیو ب

مطالعات خارجی نظریه میانگین واریانس.1ـ3

، از »ترکیـب ارزي بهینـه ذخـایر خـارجی    «) در تحقیقی با عنـوان  1980بن بسات (
واریانس بـراي انتخـاب یـک پرتفـوي بهینـه از ارزهـاي       ـسازي میانگینروش بهینه
راي ـ) بـ 1980ــ 1976(ايـهـ ه سـال ــاي ماهانـهرد. وي از دادهـتفاده کخارجی اس

و اقتصادهاي درحال توسعه به صـورت گروهـی اسـتفاده و    1صنعتیاي نیمهـاقتصاده
کـه گیردبن بسات نتیجه مینتایج سبدهاي بهینه را با سبدهاي واقعی مقایسه کرد.
ند از:ااست که عبارتترکیب ارزي بهینه ذخایر خارجی وابسته به سه عامل

اي کشورها از نگهداري ذخایر ارزيهانگیزه
ریسک و بازده ارزهاي مختلف
المللیبراي  قرار گرفتن دریک وضعیت باثبات از لحاظ بینتمایل کشور

1- Semi-Industrial
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هاي واردات برحسب پول خارجی و ترکیـب ارزي  ) از داده1991(1دالس و چین
س ـواریانـ ـنـازي میانگیـساي بهینهـهلگوون اـراي آزمـی بـکره جنوبذخایر کشور

استفاده کردند. دوره مطالعـه  2مصرفمبتنی برايهاي سرمایهگذاري داراییو قیمت
هاي یـک کشـور منفـرد    اي است که از دادهبود. این اولین مطالعه1987-1980آنها 

عـی بانـک   سـبد واق کـه  کند. آنها نشان دادنـد  براي تعیین ترکیب بهینه استفاده می
است. بنابراین آنها استدالل شدهمحاسبهکامالً نزدیک به مرزهاي کاراي ،مرکزي کره

واریـانس  -در حمایـت از نظریـه میـانگین   را شواهد بیشـتري  ،کنند که این نتایجمی
کند.  فراهم می

هـاي یـورو، تقاضـاي    ویژگـی «) در پژوهشی بـا عنـوان   1997(3ماسون و ترتلبوم
با استفاده از » 4سیاست تحت تسلط اتحادیه پولی و اقتصادي اروپاذخایر و هماهنگی

توسعه واریانس ترکیب ارزي بهینه ذخایر خارجی کشورهاي درحالـالگوي میانگین
هـاي  گذاري دارایییافته را برآورد کردند. آنها ازچارچوب نظري الگوي قیمتو توسعه
واریانس است، اسـتفاده نمودنـد.   -یافته الگوي میانگیناي که حالت گسترشسرمایه

سهم بهینه در پرتفولیو ارزي ذخایر بـه صـورت تـابع سـاده از بـازده      آنها،در مطالعه 
ــانس ــانس-انتظــاري و مــاتریس واری ــازده انتظــاري ارزهــاي مختلــف (کــه  کوواری ب

آنهـا اسـت.  دهنده ریسک ناشی از تبدیل ارزهاي مختلف اسـت) بـرآورد شـده   نشان
کند کـه  هاي بهینه ارزها را در شرایطی انتخاب میمرکزي وزنانکفرض کردند که ب

کل ریسک سبد دارایی را براي یک بازده معین حداقل سازد. نتایج این مطالعه نشان 
این احتمال وجود دارد که پس از تشکیل اتحادیه پولی در اروپا حجم ذخـایر  کهداد

ورو بـه مقـدار بسـیار زیـادي     هاي مرکزي منطقه یـ شده توسط بانکدالري نگهداري
بـر نـرخ ارز میـان دالر و یـورو     فراوانـی افزایش یابد، اما دلیلی وجود ندارد که تـأثیر  

داشته باشد.  

1- Dellas and chin
2- Consumption Capital Asset  Pricing Model
3- Masson & Turtellboom
4- European Economic and Monetary Union (EMU)
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هـاي بهینـه ارزهـا در    سـهم «) در تحقیقی با عنـوان  2006(1پاپائیانو و همکاران
یر ارزي در در مورد سـبد بهینـه ذخـا   » انداز دالرالمللی: تأثیر یورو و چشمذخایر بین

تحقیقـی  ،سـازي بازده و با ارائه یـک الگـوي بهینـه   ـ سطح جهانی با رهیافت ریسک
انجام دادند. نویسندگان دریافتند که:

عامل مهمی در سبد بهینه است.،صورت مقداريه ارز مرجع، ب
سهم بهینه یورو را در سطح ذخایر جهانی محاسبه کردند و با مقایسـه بـه   آنها

،شـده یـورو در ذخـایر ارزي جهـان    دند که سهم بهینه محاسبهاین نتیجه رسی
هاي کوفر است.کمتر از مقدار واقعی کل منتشرشده توسط پایگاه داده

المللی قابـل  سهم بهینه آن در ذخایر بین،که ریسک یک ارز پایین باشدزمانی
مالحظه خواهد بود.

رو با بازارهاي نوظهور رواج اوراق بهادار برحسب یورو، افزایش تجارت منطقه یو
استفاده روزافزون از یورو به عنوان ابزار تثبیت نرخ ارز، سـهم  ،تر از همهو مهم

دهد.    المللی افزایش میبهینه یورو را در ذخایر بین

مطالعات خارجی نظریه هزینه مبادله. 2ـ3

از » يهاي مرکـز مزایاي ذخایر ارزي بانک«) در تحقیقی با عنوان 1978هلر و نایت (
بر ترکیب ارزي ذخایر اسـتفاده  مؤثرروش تحلیل رگرسیونی براي نشان دادن عوامل 

از ترکیـب ارزي ذخـایر (تـا    2محرمانـه هـاي یک مجموعه دادهآنهاکردند. در مطالعه 
کـه  دریافتنـد  آنهـا کـار گرفتـه شـد.    کشور بـود، بـه  76) که شامل 1970دههنیمه

نی خارجی هر کشـور بـه صـورت قابـل تـوجهی بـر       و ترکیب ارزي بازرگاارزينظام 
گیـري  ها هلر و نایت را به این نتیجهترکیب ارزي ذخایر آن تأثیرگذار است. این یافته

هاي معامالتی، نقش اصلی درتعیین ترکیب ارزي ذخـایر ایفـا   رهنمون کرد که انگیزه
کنند.می

1- Papaioannou, Portes and Siourounis
2- Confidential
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» ي ذخـایر خـارجی  ترکیـب ارز «اي با عنوان ) در مقاله1989(1دولی و همکاران
واریانس براي تعیین پرتفولیو بهینه -میانگینهاي مبادالتی را با رهیافتنقش هزینه

ــی ــدهیدارای ــا و ب ــد. ه ــب کردن ــارجی ترکی ــاي خ ــاه ــایر را آنه ــب ارزي ذخ ترکی
با 1985ـ1976راي دوره ـه) بـیافته و در حال توسع(توسعهبراي دو گروه از کشورها

هاي ذخایر ارزي، محاسبه کردنـد.  شده از مجموعه دادهروزه بهنسخاستفـاده از یـک 
هـاي ارزي و همچنـین   ها و بدهیدر شرایط وجود داراییکه نویسندگان نشان دادند 

هاي معامالتی ها وابسته به ساختار هزینههاي معامالتی، ترکیب ناخالص داراییهزینه
سـت. آنـان   هاواریـانس هـاي انتظـاري و کو  ها برحسب بازدهیو ترکیب خالص دارایی

ارزي، ترکیب ارزي بازرگانی خارجی کشور مورد نظر، ترکیب ارزي نظامکه دریافتند 
ترکیب ارزي ذخایر خارجی هستند.کنندههاي خارجی و عوامل تعیینبدهی

ــا عنــوان 2000(2ماتیســوناشــنگرین و ترکیــب ارزي ذخــایر «) در تحقیقــی ب
هـاي محرمانـه از   بـا اسـتفاده از داده  » انـداز آینـده  گذشته و چشمخارجی: نگاهی به 

کشور از بین اقتصادهاي نوظهـور و  84تعداد کشورهاي بیشتري (در یک نمونه شامل
کننـده ترکیـب ارزي   به بررسی عوامل تعیین1996-1979گذار) براي دورهحالدر

دریافتنـد کـه   آنهـا ه پرداختند.مبادلالمللی با استفاده از یک الگوي هزینه ذخایر بین
اصـلی آن  کننـده تعیـین بین تقاضا براي ذخایر بر حسب ارزهاي گونـاگون و عوامـل   

هاي ارزي)، در طول زمان ثبـات  مالی و تثبیتهايتجاري، جریانهاي(شامل جریان
دانان، انتقـال سـریعی را   برخی اقتصادبینیپیشلذا برخالف .قابل توجهی وجود دارد

به ایـن نتیجـه رسـیدند    آنهانکردند. بینیپیشکیب ارزي ذخایر در طول زمان در تر
،ي مـالی هـا اني تجـاري و جریـ  هـا انشـده، جریـ  در یک نظام نرخ ارز میخکـوب که 

کـه یـک   در حـالتی کـه  نتیجه گرفتند آنهاترکیب ارزي ذخایر هستند. کنندهتعیین
، باید سهم بیشتري از ذخایر کشور پول خود را به پول کشور دیگر تثبیت کرده است

ارزي خود را به پول کشور مذکور نگهداري کند.  

1- Dooley et al.
2- Eichengreen & Mathieson
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آیا سرانجام یورو به عنوان یک ارز «) در تحقیقی با عنوان 2006(1چین و فرانکل
هـاي کلـی بـراي    از یک سري داده» المللی از دالر پیشی خواهد گرفت؟برجسته بین

کوفر منتشر شده است و بـا روش تحلیـل   هاي ترکیب ذخایر ارزي که در پایگاه داده
سهم ارزها در ترکیب ارزي ذخـایر جهـان را ارزیـابی    کنندهتعیینرگرسیونی، عوامل 
هـاي رونـد رکـود) ذخـایر     (یا وقفهاندازه کشور اصلی، نرخ رشدکه کردند و دریافتند 

هـاي  هکننـد تعیین،ارزي، تغییرپذیري نرخ ارز و اندازه بازار مالی مرکزي کشور اصلی
اصلی سهم ارزها درسبد ارزي بانک مرکزي هستند.

مطالعات داخلی. 3ـ3

) در بخش دوم رساله دکتري خود به تعیین ترکیب بهینه ذخـایر ارزي  1383ریا (بی
ــه  ــواد خــام پرداخت ــت  کشــورهاي صــادرکننده م ــژوهش از رهیاف ــن پ اســت. در ای

سـازي  اي بـراي بهینـه  رمایههاي سـ گذاري داراییواریانس و رهیافت قیمت-میانگین
ترکیب ارزي ذخایر خارجی کشورهاي صادرکننده مـواد خـام اسـتفاده شـده اسـت.      

آمـده از ارزیـابی ترکیـب خـالص ذخـایر ارزي      دسـت کند که نتایج بهایشان بیان می
سـهم بهینـه ارزهـاي مختلـف در     ،گریزيبا تغییر در درجه ریسککه دهد نشان می

ریسـک، کشـورها ترکیـب ذخـایر     نبودکند. در شرایط میترکیب خالص ارزي تغییر
کننـد. درایـن شـرایط    خالص خود را بر اساس بازدهی ارزهـاي مختلـف تعیـین مـی    

شـود. ولـی بـا وارد    بیشترین سهم ذخایر خالص ارزي به صـورت دالر نگهـداري مـی   
خود را بـه صـورت مـارك و یـن     ابتدا سهم بیشتري از ذخایر،کردن ریسک به مدل

گریزي، سهم بهینه دالر افـزایش یافتـه و   کند اما با افزایش درجه ریسکداري مینگه
.  یابدسهم بهینه مارك و ین در ذخایر خالص ارزي به تدریج کاهش می

بررسی نحوه پیدایش تغییر در سبد ارزي «) در تحقیقی با عنوان1380(سجادي
بـه بررسـی نحـوه    » جهت کاهش ریسک ذخیره ارزي در قبال حوادث اخیر سیاسـی 

1- Chinn & Frankel
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هاي ارزي ایـران جهـت کـاهش ریسـک ذخـایر ارزي در قبـال       تغییر در سبد دارایی
سپتامبر پرداخت. بدین منظور بـا اسـتفاده از نـرخ معـامالت ارز در بـازار      11حادثه 

هاي نرخ برابري ریال با شـش ارز مختلـف و همچنـین بهـاي یـک گـرم       امریکا، داده
سـپتامبر را  11بعـد از حادثـه   مربوط به قبـل و عیار طی دوره چهارماهه18طالي 

دالر در طـی دوره  کـه نتایج حاصل از این پژوهش نشـان داد مورد استفاده قرار داد. 
رت سپتامبر، داراي حداقل میزان نوسان بوده است. بـه عبـا  11قبل و بعد از عملیات 

ي را در سـبد ارزي  اتواند سـهم عمـده  عنوان ارز پایه میبه تر، دالر امریکا هنوزدقیق
کشور به خود اختصاص دهد.

پیشـنهاد  «نامه کارشناسی ارشد خود با عنـوان  ) در پایان1385(دار خیابانیجبه
، از مقایسه سـهم  »واریانس-ترکیب بهینه ذخایر ارزي ایران بر اساس روش میانگین

هـاي  ارزهاي مختلف در ترکیب ذخـایر ارزي ایـران بـا سـهم ارز    شدهمحاسبه بهینه 
رسـد کـه   مختلف در ترکیب ذخایر ارزي کشورهاي درحال توسعه به این نتیجه مـی 

گریزي در ترکیب ذخـایر ارزي ایـران مطـابق    پوند انگلیس در درجات مختلف ریسک
امـا  ؛ترین سهم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    پایین،با کشورهاي در حال توسعه

حالـت درراسـهم عه، بیشـترین توسـ حـال درکشورهايبر خالف نتایج،سهم یورو
گریزي به خود اختصاص داده است.درجه ریسکباالترین

مبـانی نظـري   «نامـه خـود بـا عنـوان     ) در بخشی از پایـان 1385زاده (کریمدائی
ترکیـب ارزي بهینـه   هـاي مرکـزي و پیشـنهاد    ترکیب ارزي ذخایر بانکسازيبهینه

واریانس، در چـارچوب یـک الگـوي    -نگینبا استفاده از رهیافت میا» ذخایر در ایران
سازي ایستا به تعیین ترکیب بهینه پنج ارز مهم شامل دالر امریکا، یورو، پونـد،  بهینه

ین و فرانک سوئیس در ذخایر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پرداخت. ایشـان  
دهی واریـانس از معیـار نـرخ بـاز    ـسازي میانگینبراي نرخ بازدهی در رهیافت بهینه

استفاده و نمودار کارآمد بانـک مرکـزي را نیـز اسـتخراج نمـود.      ،واقعی پس از وقوع
سهم بهینه دالر امریکـا در ترکیـب ارزي   کهنتایج حاصل از پژوهش ایشان نشان داد

(در پرتفولیو حداقل واریانس) است. عالوه بـر آن در  درصد38ذخایر کشور، حداکثر 
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هاي با کمترین ریسک، پوند یک دارایی نسبتاً ریسکی دوره مطالعه، دالر و ین دارایی
شود. و یورو یک دارایی ریسکی محسوب می

بررسـی آثـار   «نامـه کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان       ) در پایـان 1387(توکلی
مـدل یک، با استفاده از»ایران)(مورد مطالعه:جایگزینی ذخایر ارزي از دالر به یورو

تجربـی بـرآورد   طـور بهارزي کشور را ذخایرارز، ترکیباربازبهتوجهوسري زمانی
سـهم یـورو در   کـه مدل این پـژوهش نشـان داد  نتایج حاصل از تخمین کرده است. 

است. درصد38در حدود 1385ـ1377هاي ترکیب ذخایر ارزي ایران در طی سال

الگومعرفی . 4
قیـد  اشـاره بـه   ـعینهدف بر اساس یک سطح ریسک مالگوي این پژوهش، تابعدر

ی ودارایی ریسک،داراییـ به دو نوع ارزسبدتخصیص هروـیابیبهینهاول درالگوي 
. تـابع  گیردصورت می) 1،2007اوبر مبناي مقاله (یهـقید دومـ یریسکغیردارایی 

دهنده بازدهی حاصل از تسهیم همه ارزهاي موجود در سبد ذخایر ارزي نشان،هدف
کـه  ـدند بـازدهی انتظـاري داشـته باشـ    نـ توانبه طـوري کـه ایـن ارزهـا مـی     ،است

,با 1( )t i tE r تواند بـازدهی  و میـنشان داده شده و متعلق به یورو، ین و پوند است
شده و متعلق به دالر است. نشان دادهrfقطعی داشته باشد که با 

ودن بـازده انتظـاري پرتفولیـو خـود بـه      تابع هدف بانک مرکزي براي حداکثر نم
صورت زیر است: 

1 , , 1 , , 1
1

max : ( ) ( )
N

t t i t t i t f t f t
i

E R x E r x r  


  )1(
2

1. .
t t ts t X X 

  )2(

, ,
1

1,
N

i t f t
i

x x t


   )3(

1- Yi, W
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0 ,ix t i   )4(

)1،در آنکــه )t tE R ــازده انتظــاري پرتفولیــو ارزي در دوره ,،t+1ب 1( )t i tE r  ــازده ب
بازده ارز بدون ریسک کـه در  t+1،frدر دوره بعدي یعنی دورهiانتظاري براي ارز

i,شـود، این مورد دالر امریکا در نظـر گرفتـه مـی    tx  سـهم ارز :i   در پرتفولیـو بانـک
t،,fمرکزي در سال  tx : جا دالر امریکا)،(در اینارز بدون ریسکسهمX  بردار سـهم

بـازدهی انتظـاري   کوواریـانس ـمـاتریس واریـانس  1tارزها غیر از دالر امریکـا، 
ست.ارزها

ارز کند که دالر امریکا نگهداري میارزN+1بانک مرکزي که فرض بر این است 
هستند.  ی، ریسکمابقی ارزهاست و ا(دارایی غیرریسکی)مرجع

ن ابتدا باید دو پـارامتر تخمـی  ،سازيبهینهمسألهدر تابع هدف پژوهش براي حل 
گـذاري و دیگـري   هاي انتظاري ارزهـا در پایـان دوره سـرمایه   یکی بازدهی؛زده شود

ست. آنهاکننده همبستگی بین که منعکسکوواریانسـماتریس واریانس
توان به دو بخش تقسیم کرد، یک بخش نـرخ  را میtدر دوره iبازده انتظاري ارز 

i,بهره یکساله و دیگري تغییر در نرخ ارز است. اگر ti نرخ بهره ارزi در دورهt  باشـد و
i,لگاریتم نرخ نقد ارز به صورت tsگاه بـازده انتظـاري ارز   آن،باشدi در دورهt+1  بـه

):2006(پاپائیانو و همکاران،صورت زیر است

, 1 , , 1 ,( ) ( )t i t i t t i t i tE r i E s s    )5                       (

اسـت. بـه عبـارت    t+1و tتفاوت انتظاري لگاریتم نرخ ارز بـین دوره  جمله دوم،
,دیگر 1( )t i tE r  بازده انتظاري شرطی با توجه به اطالعات دورهt .است

ان یـک ایـراد   نـو در مطالعات پیشین، ناپایداري همبستگی بین بازده ارزهـا بـه ع  
واریانس مطرح شـده اسـت. حتـی یـک تغییـر کوچـک در       ـ اصلی رهیافت میانگین

نتـایج نهـایی مـدل   درتـوجهی قابـل تغییـر ، منجر بهکوواریانسـماتریس واریانس
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تـري بـراي تخمـین مـاتریس     هاي دقیقاین مطالعه از مدل،خواهد شد. بدین منظور
به منظور تخمین ماتریس کند. اري ارزها استفاده میبازده انتظـ کوواریانسواریانس
واریـانس ناهمسـانی وجـود فـرض بـا ارزهـا انتظـاري بـازده کوواریانــس ـواریانس

ــرطی ــتگیوشـ ــالت خودهمبسـ ــاري از روش جمـ ــازده انتظـ ــري بـ ــالل سـ اخـ
DCC-Multivariate GARCH (1,1)

شود (این مـدل در پیوسـت مقالـه    استفاده می1
بـازده انتظـاري   ـ کوواریـانس واریانس  هايست). بعد از تخمین ماتریسآورده شده ا

شـود. فـرض   هاي خـارجی بـه الگـو اضـافه مـی     ارزها، محدودیت ترکیب ارزي بدهی
هـاي  درصـد ترکیـب ارزي بـدهی   50انهبانک مرکزي از یک سطح آسـت که شود می

رصد ذخایر خود را د50). یعنی2006(پاپائیانو و همکاران، نمایدخارجی استفاده می
کند؛ براي مثال اگر سـهم دالر  هاي خارجی نگهداري میبرحسب ترکیب ارزي بدهی

4/33هجـري شمسـی) برابـر    1384(2006هاي خـارجی ایـران در سـال    در بدهی
درصد از ذخایر خـود را برحسـب دالر نگهـداري    7/16لذا بانک مرکزي ،درصد باشد

.کندمی
هاي مرکزي داراي سطح تمایل پـذیرش ریسـک   انکبکهشوددر اینجا فرض می

3/3=%σبـه  2مقدار پـذیرش ریسـک از طریـق ارزش در معـرض خطـر     هستند. این
EVt+1بعـد برابـر  دست آمده است. اگر ارزش پرتفولیـو در دوره  = W 0 t Rt+1  ،باشـد

:VARآنگاه براي ارزش انتظاري پرتفوي ذخایر ارزي در دوره بعد به صورت 

Pr (W0 t Rt+1 < −EVa) < a

EVa حداکثر زیان سرمایه در طی هر سال با احتمالa درصد است. در این رابطه
a 5/4درصد و 5برابر =%EVa   پاپائیـانو،  درصـد ریسـک اسـت   3/3است کـه برابـر)

هاي استفاده از ارزش در معرض خطر به عنـوان سـنجه ریسـک در    ). از مزیت2006
(انحـراف معیـار و   ه بـه عکـس معیارهـاي نوسـان    این مدل این است که ایـن سـنج  

1-Dynamic Conditional Correlation- Multivariate General Autocorrelated Conditional
Heteroscedatisity

2- VAR
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زیـر  هـاي واریانس)، تنها بر بخش مخرب ریسـک تمرکـز دارد و در حقیقـت نوسـان    
دهد.سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می

MATLAB1هاي بهینه هر ارز از نرم افـزار براي به دست آوردن سهم،در نهایت

سازي سازي مبتنی بر الگوریتم بهینهش از یک الگوریتم بهینهدر این رو.استفاده شد
الگوریتم هاي ژنتیک روش قدرتمندي را براي توسعه اکتشـافی  استفاده شد. 2ژنتیک

بـا اساسـی هـاي تتفـاو ژنتیـک هايالگوریتم.سازي فراهم آورده استمسائل بهینه
هاي الگـوریتم ژنتیـک   ريدارند، از جمله برتمتداولسازيبهینهوجستجوهايروش

):1387(اخباري،توان اشاره کردمیزیربه موارد 
عملکـرد بهتوجهبدونونداشتهخاصیریاضیهاينیازمنديژنتیکالگوریتم

حـل بهقادرالگوریتماین.پردازدمیسازيمسائل بهینهحلبهمسأله،درونی
غیرخطی) است.یاخطیمثالمحدودیتی (برايهرگونه

یـافتن درتاسازدمیقادرراالگوریتماینژنتیک،الگوریتمعملگرهايساختار
سـنتی، هـاي روشدرکـه حـالی در.کنـد موفـق عمـل  کلیبهینههايجواب

نقـاط به سـوي حرکتویافتهانجامهمسایهنقاطبامقایسهطریقازجستجو
.گیردمیصورتنسبیبهینه

ابتکـاري هـاي تکنیـک باتلفیقجهتراالییباپذیريانعطافژنتیکالگوریتم
.سازدمیمیسررامسألهیکمؤثروکاراحل،طریقاینازوکندمیفراهم

جبـر ویـژه به وعددي،محاسباتباکهکسانیبراياست کهايرایانهبرنامهMATLABافزارنرم-1
MATrix Laboratoryانگلیسیعبارتازافزارنرمایننام.استشدهتهیهدارند،سروکارخطی

عملیـات شـامل مسـائل حـل بـه ژوهشـگران پساختنقادرآناولیههدفواستشدهاقتباس
اسـت، شـده افـزوده افـزار نـرم ایـن بهبیشتريبسیارهايقابلیتزمانگذشتبود. باماتریسی

نویسـی و برنامـه هـا، دادهترسـیم برايپرقدرتیابزاربهMATLABحاضرحالدرکهطوريبه 
است.شدهتبدیلپژوهشیمهندسی ومحاسباتانجام

2- Genetic Algorithm (GA)
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هاي تحقیقداده. 5
ــه ارزهــا (پــنج روزکــاري در هفتــه) در طــی دوره   داده ــرخ روزان ــه ن ــوط ب هــاي مرب

، OANDA1هــايمــیالدي) از پایگــاه داده2007ـــ1999ر بــا (ـبرابــ1386ـــ1378
هاي نرخ بهره کشورهاي مختلف (پنج روزکـاري در هفتـه) نیـز از همـین منبـع      داده

از جـداول  ،هـاي بلندمـدت کشـور   هاي ترکیب ارزي بدهیاستخراج شده است. داده
هـاي  ، داده2هـا سـاالنه بـدهی  هـاي  هاي ساالنه بانک جهانی موجود در کتابچـه بدهی

المللـی  ال توسعه از سایت صندوق بینمربوط به ترکیب ارزي ذخایر کشورهاي در ح
بـه  4ا از مجالت بانـک مرکـزي  هاي خارجی بانک مرکزي ج.ا.هاي داراییو داده3پول

دست آمده است.

نتایج تجربی  . 6
المللی دالر امریکـا، یـورو، یـن ژاپـن و     سهم بهینه چهار ارز عمده بین،در این بخش

ه شده است. بـه منظـور تشـخیص    آورد1386ـ1378پوند استرلینگ در دوره زمانی 
اینکه ترکیب ارزي ذخایر خارجی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در طـی دوره  

، نیاز به داشتن ترکیـب ارزي واقعـی ذخـایر خـارجی     خیرنه بوده یا یمورد مطالعه به
و امکـان دسترسـی بـه آن    بـوده بانک مرکزي است. اما از آنجا که این آمار محرمانه 

حـال توسـعه و   از آمـار ترکیـب ارزي ذخـایر خـارجی کشـورهاي در     ،وجود نداشت
شـود  المللـی پـول منتشـر مـی    صـندوق بـین  وسـیله به نوظهور که به صورت ساالنه 

).1(جدولاستفاده شد

1- http://www.oanda.com
2- The Little Data Book on External Debt
3- http://www.imf.org
4- http://www.cbi.ir/section/1379.aspx
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ترکیب ارزي واقعی ذخایر خارجی کشورهاي در حال توسعه و نوظهور.1جدول
137813791380138113821383138413851386ارز/ سال
7/723/735/726/669/610/621/620/616/61دالر امریکا

0/197/193/219/261/310/307/291/302/29یورو
0/47/23/22/26/17/17/13/18/1ین ژاپن

پوند
استرلینگ

5/25/27/27/26/38/40/59/58/5

).IMFالمللی پول (مأخذ: صندوق بین

یج مربوط به ترکیب ارزي بهینه ذخایر خارجی بانک مرکزي جمهوري اسالمی نتا
آورده شـده اسـت. نتـایج نشـان     2ایران با استفاده از مدل ایـن پـژوهش در جـدول    

شـمول دالر و یـورو در پرتفـوي بانـک مرکـزي     دهد که سهم بهینه دو ارز جهـان می
زایشی سهم بهینه یورو و رونـد  روند اف،دارد. اما آنچه قابل توجه استبسیارينوسان

زیـرا در دوره مـورد   ؛اهمیـت اسـت  دارايکاهشی سهم بهینه دالر است. این نتیجـه  
هـاي دالري حاصـل از   هـاي ارزي کشـور را دریـافتی   سهم باالیی از دریافتی،مطالعه

دهد.فروش نفت خام در بازارهاي جهانی تشکیل می
نک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانترکیب ارزي بهینه ذخایر خارجی با.2جدول 

میانگین 137813791380138113821383138413851386ارز/ سال
سهم

دالر 
6/731/652/631/504/365/337/341/326/295/46امریکا

4/145/215/255/363/482/522/536/57600/41یورو

2/101/112/92/112/132/128/91/86/84/10ین ژاپن

ــد  پونــــ
8/13/21/22/21/21/23/22/28/11/2استرلینگ

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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هـاي  هـاي واقعـی از آزمـون آمـاري نمونـه     هاي بهینه با سـهم مقایسه سهمبراي
کـه تفـاوت   دهـد استفاده شـده اسـت. نتـایج نشـان مـی     SPSSاز نرم افزار،مستقل

دلیـل بـر   ،هاي واقعی وجـود دارد. ایـن نتـایج   ا سهمهاي بهینه بمعناداري بین سهم
رو مقامـات ارزي  بهینه نبودن ترکیب ارزي ذخایر خارجی بانک مرکزي است. از ایـن 

بانک مرکزي باید از یک سو به منظـور جلـوگیري از افـزایش ریسـک کـاهش ارزش      
هـاي خـارجی در ترکیـب    توانایی در پرداخـت بـدهی  ،ذخایر خارجی و از سوي دیگر

رزي ذخایر خارجی تجدید نظر نمایند.ا

هاي واقعیهاي بهینه با سهممقایسه میانگین سهممستقل براي tنتایج آزمون .3جدول 
آزمون

ارز

لوینآزمون
)هامیانگینبرابري(tآزمون)هاواریانسبرابري(

FSigtdfSig (2-taild)

دالر
16005/0-458/19000/0298/3هاواریانسبرابريفرضبا

ــا ــرضب ــرف ــودنبراب نب
هاواریانس

298/3-614/9008/0

یورو
874/19000/0489/216024/0هاواریانسبرابريفرضبا

ــا ــرضب ــرف ــودنبراب نب
هاواریانس

489/2329/9034/0

ین ژاپن
475/5033/0272/1316000/0هاواریانسبرابريفرضبا

ــا ــرضب ــرف ــودنبراب نب
هاواریانس

272/13498/11000/0

ــد  پونـــــ
استرلینگ

16002/0-795/41000/0810/3هاواریانسبرابريفرضبا
ــا ــرضب ــرف ــودنبراب نب

هاواریانس
810/3-270/8005/0

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

هـر ارز در ذخـایر خـارجی بانـک     بهینـه از در ادامه سعی شده تـا مقـدار دالري   
ترکیـب  ،مرکزي با توجه به سطح کل ذخایر موجود محاسـبه و بـر پایـه ایـن معیـار     
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وضـعیت ذخـایر ارزي بانـک    ،ایر ارزي کشور بررسی شود. براي این منظـور خبهینه ذ
، ذخایر ارزي بانـک مرکــزي ج.ا.ا را در طـــی دوره    4مرکزي ج.ا.ا الزم است. جدول

.دهدنشـان می1386ـ1378

ذخایر ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.4جدول 
(میلیارد دالر)

137813791380138113821383138413851386
27/324/611/1582/406/2555/3382/2992/4145/58

و بانک مرکزي ج.ا.ا.1387مأخذ: شاکري، 

برابري نرخ رسمی ارز، ذخـایر  25ل افزایش به بعد به دنبا1371در واقع از سال 
ي بانک مرکزي به شدت رو به افزایش گذاشت. نکته قابل توجه این اسـت کـه در   زار

ذخایر ارزي بانـک مرکـزي (ارزش ریـالی ذخـایر)     1378نسبت به سال 1379سال 
که دلیـل اصـلی،   برابر شده است5/2درصد رشد داشته است و حدودا140ًبیش از 

میلیـارد دالر مربـوط بـه کاالهـاي     5که بانک مرکزي موظف شد به غیر از آن است 
ریال به فـروش  8000اساسی، مابقی ارزهاي بودجه را به قیمت باالي هر دالر حدود 

شـد مرکـزي بانـک ارزيذخـایر افـزایش قیمت باال، موجـب دررساند و عدم فروش
افـت. بـا اجـراي سیاسـت     ادامه ی1380). این وضعیت تا پایان سال 1387(شاکري، 

براي هـر دالر  1750(جهش نرخ ارز از 1381نرخی شدن نرخ ارز در ابتداي سالتک
برابري ارزي ذخایر ارزي شـد و ایـن رونـد    5/5افزایش ریال) سبب 7800به حدود 

هاي بعد نیز  ادامه یافت.افزایشی در سال
و مقـادیر ذخـایر   2لسازي سهم ارزهـا در جـدو  با توجه به نتایج حاصل از بهینه

بانک مرکزي ج.ا.ا به دست آمد.ارزيمقدار بهینه هر ارز در ذخایر 4در جدول ارزي
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مقدار بهینه هر ارز در ذخایر ارزي بانک مرکزي ج.ا.ا.5جدول 
(میلیارد دالر)

137813791380138113821383138413851386ارز/ سال
41/206/455/941/212/923/1035/1046/1330/17دالر امریکا

47/034/185/376/110/1295/1286/1515/2407/35یورو

33/069/039/154/031/373/392/240/303/5ین ژاپن
پوند

06/014/032/011/053/064/069/092/005/1استرلینگ
مأخذ: محاسبات تحقیق.

هر ارز در ذخایر خارجی بانـک مرکـزي ج.ا.ا را   روند مقدار بهینه دالري،1نمودار
شـمول دالر،  شود، مقدار بهینه سه ارز جهانطور که مشاهده میدهد. هماننشان می

.به بعد) روند متفاوتی دارند1999یورو و ین در دوره بعد از معرفی یورو (سال

مقدار بهینه دالري هر ارز در ذخایر خارجی بانک مرکزي.1نمودار 

بررسی دقیق میزان انطباق پرتفولیو ارزي کشور با ترکیب ارزي بهینـه حاصـل از   
واریانس پویا، مستلزم دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات     ـسازي میانگینرهیافت بهینه

بودن آمار ترکیب ارزي ذخـایر  زمینه است. اما به دلیل محرمانه بانک مرکزي در این
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پذیر نیست. با این حـال  ، مقایسه امکانرانجمهوري اسالمی ایخارجی بانک مرکزي 
درصد ذخایر ارزي کشور بر حسـب دالر  40گویاي آن است که 1383اطالعات سال 

درصد آن برحسب یورو بوده است. این شواهد بـر ایـن نکتـه داللـت دارد کـه      38و 
حداقل در زمان مذکور، سهم دالر در ذخایر ارزي کشور بـا سـهم بهینـه پیشـنهادي     

. سهم بهینـه  یافتمیمطابقت ندارد و باید سهم آن کاهش ) درصد5/33وهش (این پژ
.یافتمیدرصد) از سهم واقعی کمتر است و باید افزایش 2/52یورو (

هاگیري و پیشنهادتیجه. ن7
طور که بیان شد، مـدیریت ذخـایر ارزي از جملـه مقـوالت کلیـدي چـارچوب       همان

ت بهینه ذخایر ارزي به منظور حفـظ ارزش  کالن کشور است. مدیریمدیریت اقتصاد
هاي خارجی، تأمین مالی پول ملی، ایجاد ثبات در بازار ارز، توانایی در پرداخت بدهی

بانـک  ترکیب ارزي ذخایر اهمیت بسیار دارد. ،بازرگانی خارجی و اهدافی از این قبیل
تا حـد زیـادي   عهده دارد،رها را بمرکزي که مسئولیت مدیریت ذخایر در برابر بدهی

سـازي ترکیـب   بهینـه ،رو در این پـژوهش هاي خارجی است. از اینتحت تأثیر بدهی
هاي خارجی مد نظر قرار گرفت.ارزي ذخایر خارجی با تأکید بر بدهی

واریـانس و هزینـه مبادلـه، یـک     -با استفاده از دو رهیافت میانگین،در این مقاله
سـازي ترکیـب ارزي   به بهینـه ،بر آن اساسسازي پویا ارائه شد و سپسالگوي بهینه

ذخایر خارجی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پرداخته شد. با توجـه بـه نتـایج    
بهینـه  1385ــ 1377ی دوره ـحاصل از این پژوهش، ترکیب ارزي ذخایر ایران در ط

بانک مرکزي براي کم کردن ریسک کاهش ارزش ذخـایر خـارجی و   روایننیست. از 
هاي خارجی بایـد در مـدیریت ترکیـب ارزي ذخـایر خـود      در پرداخت بدهیتوانایی

د.  کنتجدید نظر 
از ضـروریات  ،مطالبه یک مدیریت فعال ذخایر ارزي و نه یـک مـدیریت منفعـل   

هاي مرکزي نبایـد سـیر رفتـار تـاریخی خـود یـا       مدیریت ذخایر خارجی است. بانک
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هـاي اقتصـادي و   بلکه بایـد بـه روش  ؛گیري خود قرار دهنددیگران را مبناي تصمیم
مطالعـات عمیقـی را   در ایـن زمینـه،   1یک الگوي معیارارائه علمی اتکا داشته باشند. 

طلبد.می

1- Benchmark
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پیوست

کوواریـانس -هـاي واریـانس  براي تخمین ماتریسDCC-GARCHمدل 
بازده انتظاري ارزها

ــت  1990(1بولرســلو ــراي تخمــین مــدل همبســتگی شــرطی ثاب -CCC)) روشــی ب

GARCH) ها به شرطی بازدهیکوواریانس-د. در این روش، ماتریس واریانسکرارائه
شود:صورت زیر تعریف می

,( )t t t t i tH D R D D diag h 

i,هاي شـرطی ماتریس همبستگیRکه  th  از مـدل و  اسـتGARCH متغیـره  یـک
ر است:کند و به صورت زیتبعیت می

2 2
,

1 1

q p

i t i t i i t j
i j

h h    
 

   

غیرواقعـی بـه نظـر    گیرد،ها را ثابت در نظر میفرضی که همبستگی میان دارایی
) مدلی ارائه کـرد کـه در آن مـاتریس همبسـتگی در     2002(2انگل،رورسد. از اینمی

مـدل  دراست. مشهور3شرطی پویانام همبستگیبهمدلنکند. ایمیتغییرطی زمان
DCC2008، 4(پیترزشودبه شکل زیر تجزیه میکوواریانسـ، ماتریس واریانس(:

)3                                              (t t t tH D R D

1- Bollerslev
2- Engle
3- DCC
4- Peters

)1(

)2(



1390پاییز  ، 9فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 142

مختلـف  شـرطی  از انحراف معیارهاي n×nیک ماتریس قطريtDکهبه صورتی
تعـداد دارایـی   n(اسـت متغیـره چنـد GARCHفراینددر هاي هر ارزبازدهیزمانی
است).

تابع حداکثر راسـتنمایی را بـه   DCC-GARCH) براي تخمین مدل 2002انگل (
ند از:ادو بخش تقسیم کرد. این دو بخش عبارت

      وابسـته بـه پارامترهـاي مـدل     بخـش نوسـان: ایـن بخـش تنهـاGARCH

.متغیره استیک
       بخش همبستگی: این بخـش وابسـته بـه پارمترهـاي نوسـان بخـش اول و

پارامترهاي همبستگی است.
ــر  ــان اگ ــاي نوس ــاتریس 1پارامتره ــد و Dدر م ــان ده ــاي پاررا نش امتره

گاه تابع حداکثر راستنمایی به دو بخـش تقسـیم   باشد، آنRدر ماتریس 2همبستگی
شود:می

( , ) ( ) ( , )V Cl l l     

ــن ــدل ،رواز ای ــاي م ــروه  مــیDCC(1,1)پارامتره ــه دو گ ــی ب ــه راحت ــد ب توان
1 1 1( , , , ..., , , )n n n      و( , )    ــه ــق دو مرحل تقســیم و از طری

تخمین زده شود:زیر

مرحله اول:ـ 
شـود، کـه تـابع لگـاریتم حـداکثر      جانشین مـی Inتوسط ماتریس واحد، Rtماتریس

:)2008(پیترز،دهدراستنمایی زیر را نتیجه می

1-Volatility
2- Correlation

)4(
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)1تابع شبه حداکثر راستنمایی 1Ql ، مجموع توابع لگـاریتم حـداکثر راسـتنمایی    (
GARCHبـراي  شـده در بـاال   ارائـه تـوان از الگـوریتم   ره است. بنابراین مـی یمتغیک

1تخمین پارامترهاي 1 1( , , , ..., , , )n n n        فراینـد براي هـرGARCH

ــره اســتفاده  ــریــک متغی ــراد. ک ــانس زی ــیhi,tواری ــراي i=1,2,3,…,nهــاي دارای ب
 1,t Tسپس عناصر ماتریس .تخمین زده شده استDt   در همـان دوره زمـانی

شود.تخمین زده می

مرحله دوم:ـ 

)بـراي تخمـین  ریـ زتابع لگاریتم حداکثر راستنمایی،در مرحله دوم , )    بـا
1توجه به  1 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , , , ..., , , )n n n      شود. از مرحله اول استفاده می

   ' 1
2

1

1ˆ, log(2 ) 2 log( ) log( )
2

T

t t t t t t
t
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1- Quasi Likelihood Function
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