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چکیده
به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گسـتردگی و تنـوع   هابانک

ک بـازار، ریسـک نقـدینگی،    هاي گوناگونی از قبیل ریسک اعتباري، ریسبا ریسک،فعالیتشان
ند. در این تحقیق ریسک بـازار مـورد توجـه قـرار گرفتـه      هستریسک عملیاتی و غیره مواجه

نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت ییهاد متأثر از عواملی مانند نوسان نرخخو،ریسک بازار.است

.دانشیار دانشگاه تهران، مدیرعامل بانک ملت
ریزي بانک ملت.دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی (واحد تهران مرکز)، ریاست مرکز تحقیقات و برنامه
ریزي بانک ملت.مدرس دانشگاه، مشاور مرکز تحقیقات و برنامه
بانک ملت.ریزي معاونت تحقیق و توسعه مرکز تحقیقات و برنامه
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گرفته است.ر مورد بررسی قرادر این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارزکهباشدمیغیره سهام و 
مناسـبی در خصـوص   مقاله تالش شده است عالوه بر ارائه مبـانی نظـري، اقـدام   در این 

افـزار  شـده، نـرم  هارچوب مدل ارائهنیز به عمل آید. لذا در چمفهوم علمی آنکاربردي کردن 
هـاي موجـود در   تغییرات نرخ انـواع ارز که با استفاده از استکاربردي مناسبی تهیه گردیده

و تعیـین ترکیـب بهینـه    » ارزيارزش در معرض ریسک پرتفوي «محاسبهارزي، امکان سبد
هاي موجود در سبد ارزي را، با توجه به سـرمایه و تعهـدات آتـی بانـک، فـراهم      هر یک از ارز

آورد.می
هاي مترتـب بـر ریسـک، مـدیریت ریسـک بـه عنـوان        بخش اول مقاله به معرفی دیدگاه

هـا در  انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز، تجربـه برخـی از بانـک   بخشی از راهکار سازمان، 
1گیــري مفهــوم ارزش در معــرض خطــرمــدیریت ریســک ارزي و مقایســه ســه روش انــدازه

شـده بـراي تعیـین پرتفـوي بهینـه      افزار طراحیاختصاص دارد و در بخش دوم به معرفی نرم
ده است.گیري ارائه شارزي پرداخته شده است و در نهایت نتیجه

.، بانک، پرتفويVaR)(خطرمعرضدرارزي، ارزشبانکداري، ریسک:هاي کلیديواژه

. JEL :E5 ،G32 ،D46 ،G21 ،G11بندي طبقه

1- Value at Risk (VaR).



205افزار ...الگو و نرمطراحی

مقدمه. 1
گیـري را  فرآینـد تصـمیم  ،اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلـف افکنی شرایط عدمسایه

ی، تغییـر نـرخ ارز، تغییـر نـرخ سـود و      متحول ساخته است. تغییرات قیمت کاالهـاي اساسـ  
دسـت بـه   هـا هاي امروزي دائماً با آنمواردي هستند که سازمان،همچنین تغییر قیمت سهام

.اندگریبان
اي از در این بین، علوم مختلف به میدان آمده و هر یـک از زوایـاي تخصصـی در گوشـه    

سـک نیـز وظیفـه کنتـرل    انـد. مـدیریت ری  متعـارف را ایجـاد کـرده   ارکان سـازمان، شـرایط  
بـراي  با ارائه راهکارهاي نوینتوانسته است در این راستاي مالی را بر عهده گرفته وهاریسک
خلـق  رامنـدي ي نظامهاروشي تجاري هابانکي تجاري، تولیدي و خدماتی و نیز هاشرکت

کند.
ـ   ي مختلفی جهت اندازههاروشاز ،ي جهانهابانکامروزه اکثر  ازار و بـه  گیـري ریسـک ب

کـه مـورد تأکیـد    هـا روشکنند. از جملـه ایـن   ریسک پرتفوي ارزي استفاده می،طور خاص
خطـر  اسـتفاده از معیـار ارزش در معـرض    ،نهادهاي نظارتی نظیر کمیته بال نیز بـوده اسـت  

(VaR)سسـات مـالی   ؤدر مدیریت مـالی بـه چنـد دلیـل در م    این معیارباشد. استفاده ازمی
توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن جمله میکهتگسترش یافته اس

ي مالیهاریسکگذاران براي کنترل بهتر فشار قانون.
منابع ریسک بیشتري شده استایجادسازي بازارهاي مالی که منجر به یجهان.
مالی مؤسسهشده مدیریت ریسک یک شرکت یا سببهاي تکنولوژیکی که پیشرفت

پذیر باشد.گیري پیچیده امکاني اندازههاشرویا استفاده از وبزرگ
گیري ریسک بازار و به طور خاص ریسک پرتفـوي ارزي بـراي   افزایش ضرورت اندازه

.هاي بزرگ جهاناکثر بانک
 هـاي ناشـی از تغییـرات    ر محاسـبه ریسـک  بتأکید نهادهاي نظارتی نظیر کمیته بال

.هاي ارزنرخ
سازي بازارهاي مالییافزایش منابع ریسک ارزي در عصر جهان.
هاي تکنولوژیکیهاي ارزي با استفاده از پیشرفتگیري ریسکپذیري اندازهامکان.
خصوص در عملیات ارزيه باطمینان بر کلیه امورافکنی شرایط عدمسایه.
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کاربري آسان محاسبات ریسک و تعیین ه منظور افزارهاي مربوط بنیاز به طراحی نرم
.بهینه ارزيپرتفوي

گیـري و کـاهش ریسـک پرتفـوي ارزي     کارگیري ابزارهاي مختلف در اندازههنیاز به ب
.سسات مالی و پولیمؤ

هاي مترتب بر ریسک دیدگاه. 2
اطمینـان در مـورد وقـوع    خطري که به علت عـدم از ریسک عبارت است از تعریف عرفی

ر باشـد ریسـک زیـادتر    اطمینـان بیشـت  هر چه قدر این عـدم و اي در آینده وجود داردحادثه
توان به موارد زیر اشاره کرد:  هاي متفاوت به ریسک میخواهد بود. از دیدگاه

. دیدگاه اول2ـ1
است. افرادي مانند گونه نوسان احتمالی در بازدهی اقتصادي در آیندهبه مثابه هرریسک

کـه  را اي دهپدیـ هـر 2گیلـب نامنـد و  را ریسک میگونه عایديهرگونه نوسان در هر1گالیتز
داند.، ریسک میگذار را منحرف سازدسرمایهمورد انتظار نتیجه 

. دیدگاه دوم2ـ2
است. افـرادي ماننـد   ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادي در آینده

احتمـال  4هیـوب کننـد.  تعریف میاي یک متغیردورهریسک را انحراف معیار چند3مارکویتز
داند.را ریسک میدادن سرمایهیا از دستکاهش درآمد 

بخشی از استراتژي سازمان ،مدیریت ریسک. 3
هاي کلیدي هر سـازمان  به دالیل زیر بایستی مدیریت ریسک به عنوان یکی از استراتژي

انتخاب شود:
نقش کلیدي مفهوم ریسک در بازار مالی.
شدههاي متنوع و شناختهسکاي براي مدیریت و اجتناب از ریبرخورداري از برنامه  .
سسات مطرح در بـازار پـول  ؤمهمترین مبه عنوان ها اهمیت مدیریت ریسک براي بانک

1- Galitz (1996).
2- Gilb (2002).
3- Markowitz (1952).
4- Hube (1998).
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.(به عنوان مشتري)سرمایهبازار(به عنوان عامل) و
سسات مالی از مدیریت ریسک علمی و کاراؤها و سایر مضرورت برخورداري بانک.
یک سازمان از طریق مدیریت ریسکهايکاهش احتمال زیان ناشی از فعالیت  .
هاي مطلوب.ران در استفاده از فرصتایجاد فضایی با اطمینان بیشتر براي مدی

ریسک . انواع 4
هاي مختلفی در مورد ریسک وجود دارد، به نحوي کـه جایگـاه متفـاوتی نیـز     بنديطبقه

هـا را بـراي   از ریسکهاي مختلفیبنديطبقه2و 1براي ریسک ارز قائل هستند. نمودارهاي 
دهند. یک سازمان و حتی بانک نشان می

)1(بندي نمونه انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز: طبقهـ 1نمودار 
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)2(بندي نمونه انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز: طبقهـ2نمودار 

ها در مدیریت ریسک ارزيتجربه برخی بانک. 5
هاي خارجی. بانک5ـ1
هاي هند. بانک5ـ1ـ1

ها، براي محاسبه حد کفایت سـرمایه کـه در   براي فعاالن در بازار مالی هند همانند بانک
شـود،  گیري ریسک عملیاتی و ریسک بازار در کنار ریسک اعتباري پرداختـه مـی  آن به اندازه
VaRروش زیر براي محاسـبه دوها به طور عمده از اجباري است. این بانکVaRاستفاده از 

کنند:استفاده می
همانند روش کوواریانسـ روش واریانس)Risk Metrics(.
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سازي تاریخیروش شبیه)HS(.
کوواریـانس  ـي هند نشـان داده اسـت کـه روش واریـانس    هابانکنتایج علمی از تجربه 

تـري  سازي تاریخی مقدار دقیقشبیه.زندرا کمتر از مقدار واقعی خود تخمین میVaRمقدار 
هابانکزند و سبب در نظر گرفتن حد کفایت سرمایه بیشتري براي تخمین میVaRبراي را

.  شودمیکوواریانس ـنسبت به واریانس
ي سوئیسها. بانک5ـ1ـ2

که:دهندمیدر صنعت بانکداري سوئیس نشان VaRدر مورد استفاده از تحقیقات 
 ي مورد تحقیق از هابانکحدود یک سوم ازVaR ریسـک اسـتفاده   گیريندازهابراي

کنند.می
تـرین کـاربرد   مهمVaR  گیـري در مـورد   مربـوط بـه تصـمیم   ،در مـدیریت پرتفـوي

.باشدریسک بازار میگیرياندازهتخصیص منابع و 
 کننــده از ي اســتفادههــابانــکحــدود یــک ســوم ازVaR،از روش ،بــراي محاســبه

ــبیه ــتفاده  ش ــاریخی اس ــازي ت ــیس ــدم ــایر کنن ــک. س ــبان ــاً از اه ــاروشعموم ي ه
.برندبراي تخمین بهره می1کوواریانس یا مونت کارلوـواریانس

ریسک بازار، گیرياندازهکه در صنعت بانکداري سوئیس، براي دهدمیها نشان یافته
به طوري که اسـتفاده  ،ایجاد شده استVaRعالقه و خوشبینی زیادي به استفاده از 

.در حال افزایش استهاکباناز این معیار در میان 
فاقد رویکردي پویا براي تخمین هابانکتقریباً تمامVaR   هستند که این امـر باعـث

دقت تخمین آن کم شود.شودمی
دویچه بانک آلمان. 5ـ1ـ3

ریسک بـازار هـم بـراي گزارشـگري     گیرياندازهبه عنوان معیار اصلی VaRدر این بانک 
VaRگیرد. در مـورد پارامترهـاي   ونی مورد استفاده قرار میداخلی و هم براي گزارشگري قان

است که منطبق با نظرات کمیتـه  درصد99سطح اطمینان در نظر گرفته شده باید گفت که 
مورد استفاده آنها تمـامی عوامـل   VaRباشد. دویچه بانک آلمان معتقد است که مدل بال می

رخ تبدیل ارزها، قیمت کاالها و نوسـانات آنهـا   ها، نریسک بازار همانند نرخ بهره، قیمت سهام

1- Monte - Carlu
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از آنجا که در پرتفـوي ایـن بانـک اوراق    ،گیرد. همچنینرا در شرایط معمول بازار در نظر می
است.شدهطراحی نیزمشتقه وجود دارد، بنابراین مدل براي عوامل غیرخطی ریسک 

تخمـین زده  VaRاز بـراي  اي که از روي آنها پارامترهاي آماري مورد نیهاي گذشتهداده
باشد که به تمام مشاهدات وزن یکسانی داده شـده  روز کاري گذشته می261، شامل شودمی

کـه  شـود مـی مونت کـارلو بـوده و فـرض    سازيشبیهشده براي تخمین، دهاست. روش استفا
باشد.نرمال یا نرمال لگاریتمی می،هاتوزیع بازده دارایی

ي داخلیها. بانک5ـ2
ــا دو روش محاســباتی، اســتف ــوم ارزش در معــرض خطــر ب ــک اده از مفه روش پارامتری

هـاي  ، از جملـه روش )HS(سـازي تـاریخی  و روش ناپارامتریـک شـبیه  کوواریانس ـ واریانس
ي توسـعه صـادرات و   هـا بانـک ي داخلی، هابانکدر میان هاي کشور هستند. متداول در بانک

واحد مدیریت اند.را داشتهVaRریت ریسک با معیار و مدیگیرياندازهصنعت و معدن تجربه 
هـاي روش  کـه از ویـرایش  Risk Metricsریسـک بانـک توسـعه صـادرات بـر اسـاس مـدل        

آید، مدلی را براي محاسبه ارزش در معرض ریسک طراحـی کـرده و   پارامتریک به حساب می
گـزارش  الملـل نبـی و بـه بخـش   زندمیبه طور هفتگی ریسک پرتفوي ارزي بانک را تخمین 

ریسـک پرتفـوي ارزي خـود از مـدل     گیرياندازهدر جهت نیزبانک صنعت و معدن .دهدمی
VaRهـاي  در خصوص وضعیت هفته آتـی، گـزارش  بینیپیشضمن انجام کند واستفاده می

.دهدمیارائهرا به مقامات بانک تحلیلی مربوط

(VaR). ارزش در معرض ریسک 6

گیـري انـدازه کلیـدي هايیکی از  شاخصدر حال حاضر ،کمدل ارزش در معرض ریس
،. کاربردهاي ایـن مـدل  کنندمیهاي متعددي ریسک است که تحلیلگران مالی از آن استفاده

گذاري، معیاري بـراي سـنجش میـزان ریسـک و     در مدیریت ریسک و نیز براي مقاصد قانون
ازمان براي انجام عملیات خـود  نیاز یک سهمچنین معیاري براي سنجش مقدار سرمایه مورد

گذاري امروزي که شامل انواع ابزارهاي مالی هاي سرمایه. محاسبه ریسک در پرتفويباشدمی
از جمله سهام، اوراق قرضه و انواع ابزارهاي مشتقه است، تنهـا از طریـق ایـن شـاخص قابـل      

نبود رابطـه خطـی   هاي خاص ابزارهاي مشتقه از جملهبه علت ویژگیزیرااست، گیرياندازه
براي محاسبه ریسـک  هاروشاز سایر توان نمیبین بازدهی ابزارها و دارایی اصلی تعهد شده، 
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استفاده کرد.  
، بـه عنـوان   شـود مـی ارزش در معرض ریسک که سرمایه در معـرض خطـر نیـز نامیـده     

ـ معیاري آماري، حداکثر زیان احتمالی پرتفوي را در یک دوره زمانی مشـخص بـا بیـان     ی کم
ارزش در معرض ریسک مبلغی از ارزش پرتفـوي را کـه انتظـار   ،. به عبارت دیگردهدمیارائه 

رود ظرف یک دوره زمانی مشخص و بـا میـزان احتمـال معـین از دسـت بـرود مشـخص        می
دامنـه آمـاري مـورد نظـر ایـن مفهـوم را نشـان       3هاي آمـاري نمـودار   از نظر توزیعکند.می
دهد.می

یع احتمال و محدوده ارزش در معرض خطرـ توز3نمودار 

VaRمقایسه سه روش اندازگیري . 6ـ1

خطر، داراي معایب و محاسـن متفـاوتی   ارزش در معرضهاي محاسبه و یا تخمین روش
هستند از جمله:

ا.سهولت در اجر
گیرنده سازمانایجاد تفاهم با مقامات تصمیم.
میزان اعتبار نتایج.
هاي اولیهآوردن دادههمزمان موجود براي فرا.

آمده است.1نتایج مقایسه در جدول 
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هاي مختلف محاسبه ارزش در معرض خطرمقایسه روشـ1جدول 
پیچیدگیسرعتدقتروش

کمزیادکمواریانس ـ کوواریانس
متوسطمتوسطمتوسطسازي تاریخیشبیه
زیادکمزیادکارلوسازي مونتشبیه

VaR.  شیوه محاسبه 6ـ2

ي محاسبه ارزش در معرض ریسک به دو نوع پارامتریـک و ناپارامتریـک تقسـیم    هاروش
ي تحلیلـی خالصـه   هـا روشکوواریانس و برخی ـ. روش پارامتریک به روش واریانسشودمی
باشـد.  میمونت کارلو سازيشبیهتاریخی و سازيشبیه. روش ناپارامتریک نیز شامل شودمی

ایـن روش داراي فروضـی   .کوواریانس استفاده شـده اسـت  ـواریانسدر این تحقیق از روش 
. در عـین حـال بـه علـت     شودمیهایی براي این روش اساسی است که البته باعث محدودیت

ند از:اکاربرد زیادي دارد. این فروض عبارت،آسانی انجام معامالت، خصوصاً محاسبات روزانه
بازده دارایی داراي توزیع نرمال است.
ین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی رابطه خطی وجود داردب.
بازده دارایی به لحاظ زمانی مستقل است.
زمانی، دوره زمانی مناسبی براي محاسبهدوره زمانی یکVaRباشد.می
توان با استفاده از روش مارکویتز بر اساس نـرخ بـازده   توزیع بازده پرتفوي را می

دهنده پرتفوي، همبسـتگی  هاي منفرد تشکیلر داراییانتظار، انحراف معیامورد
هـاي منفـرد موجـود در پرتفـوي     یها و وزن دارایـ دوي داراییبهیب دومیان ترک

محاسبه کرد.
با تفسیر تعریف ارزش در معرض ریسک، احتمال اینکه ارزش پرتفوي بـا انحـراف معیـار    

از طریق معادلـه زیـر   ،اشدبازدهی مشخص و با سطح احتمال معین از ارزش مفروض کمتر ب
:استگیرياندازهقابل 

T.Z.MVaR  

α=دار           یسطح معن
T=شود)طول دوره زمانی محاسبه (که یک فرض می
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M=ارزش بازار دارایی
VaR=دار زیان پولی ممکن از پرتفوي طی یک دوره زمانی با سطح معنیحداکثرα
=نوسان نرخ برابري ارز

در روش پارامتریک براي محاسبه پارامترهاي مـورد نیـاز مـاتریس کوواریـانس از جملـه      
. ایـن اطالعـات معمـوالً در    شـود مـی میانگین و انحراف معیار، از اطالعات تـاریخی اسـتفاده   

هاي در این روش نیازي به دانستن ارزش داراییVaRمچنین براي محاسبه دسترس است. ه
نیاز انحراف معیار و ضریب همبستگی منفرد موجود در پرتفوي نیست، تنها پارامترهاي مورد

در روش پارامتریک نسبتاً آسان است و به قدرت محاسباتی VaRست. لذا محاسبه اهادارایی
ترین روش ها موجب شده است تا روش پارامتریک به عنوان رایجین ویژگیانیاز ندارد. يزیاد

مطرح باشد.VaRمحاسبه 

ارزيپرتفويسازي . بهینه7
حداکثر مقدار پولی است که ممکن است در یک پرتفوي ظـرف یـک   VaRبنابر تعریف، 

، ر ارز در پرتفـوي ارزي شیوه تعیـین سـهم هـ   درصد از دست برود. 95روز با سطح اطمینان 
، به شرح زیر است:نوع ارز3مونه شامل براي ن

Min VaRp (M1, M2, M3):هدف
: قید M1+M2+M3=A M1, M2, M3 ≥ 0

3.2323.1.312.121
2
3

2
2

2
1p .VaR.VaR2VaR.VaR2.VaR.VaR2VarVarVaRVaR 

که در آن،
A:مبلغ مورد نظر در تخصیص ارزي
M:باشند.میفته براي هر ارزایمبلغ تخصیص

ترکیبی از ارزها تعیین شود تا ارزش در معرض خطـر را  باید یابی، ین مسأله بهینهطبق ا
افـزار  بر است، تـرجیح داده شـد نـرم   یابی بسیار زماناز آنجا که حل مسائل بهینهکمینه کند.

هـا و  افـزار، نحـوه ورود داده  رو در ادامه به معرفی نرممرتبط با آن تهیه و استفاده شود. از این
شـود. یـابی و محاسـبات ارزش در معـرض خطـر پرداختـه مـی      گیري از نتایج بهینـه گزارش
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سـازي سـبد ارزي را نشـان    براي بهینههاي ارز هاي نرخادهدنمایی از ورود 5و 4هاي نمودار
شوند.میوارد و نرخ سایر ارزها بر اساس آن شده عنوان مرجع انتخاب ه بیک ارز،د. ندهمی

شده براي تعیین پرتفويافزار طراحیمعرفی نرمـ 4نمودار 
نماي اولیهبهینه ارزي
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هاورود دادهرتفوي بهینه ارزيشده براي تعیین پافزار طراحیمعرفی نرمـ 5نمودار 

رتفـوي انتخـابی یـا موجـود انتخـاب      گزینه محاسبه ارزش در معرض خطر پ6در نمودار 
ست، به نحوي که به ازاي داشتن ارزهـاي  شده امحاسبه VaRمیزان 7شده است. در نمودار 

مختلف در سبد ارزي، چه میزان از ارزش آن در معرض خطر است.

انتخاب گزینه شده براي تعیین پرتفوي بهینه ارزيافزار طراحیمعرفی نرمـ6نمودار 
محاسبه ریسک پرتفوي انتخابی یا موجود ارزي
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تفسیر نتایج یین پرتفوي بهینه ارزيشده براي تعافزار طراحیمعرفی نرمـ7نمودار 
محاسبه ریسک پرتفوي انتخابی یا موجود ارزي

انتخـاب شـده   بهینه با اسـتفاده از سـرمایه در اختیـار    تعیین پرتفويگزینه 8در نمودار 
کمینه شده و ترکیب سـبد ارزي از ارزهـاي موجـود و تحـت     VaRمیزان 9است. در نمودار 

شده به دست آمده است.بینیهاي ارز گذشته و پیشنرخ

ها ورود دادهبهینه ارزيپرتفويشده براي تعیین افزار طراحیمعرفی نرمـ 8نمودار 
بهینه ارزيپرتفويتعیین براي 
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تفسیر نتایج بهینه ارزيپرتفويشده براي تعیین افزار طراحیمعرفی نرمـ9نمودار 
بهینه ارزي پرتفويتعیین 

گیريتیجهبندي و نجمع. 8
پـذیر اسـت. دانـش    امري اجتنابهاارزي براي کلیه بانکپرتفويVaRضرورت محاسبه 

را هـا بانـک فعلـی ارزي پرتفـوي VaRمحاسـبه  نویسی و حل مسـأله،  موجود در زمینه برنامه
ارزش در معـرض خطـر   با حـداقل را سبد بهینه ارزي توان پذیر ساخته است. حتی میامکان

نیز تعیین نمود.
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