ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
ﺻﻔﺤﺎت ۲۵۰-۲۲۳

*

ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺘﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪیﻧﮋاد

‡

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ :

ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪی

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵/۰۴/۱۳ :

ﭼﮑﯿﺪه
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ،اﺑﺘﺪا ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
اﻋﺘﺒﺎری ﻻﺟﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﻋﺘﺒﺎری و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
 ۱۳۴۳ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﺮآورد
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .آﻣﺎره  ROCﻣﺪل ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۱٬۱درﺻﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -Kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی و ﺑﻪ ﻫﻔﺖ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی  ۳۲۷ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮏداری ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ،ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ،ﻣﻘﺮرات اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی G28 ،G21 ،C13 :JEL
* داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان؛ mahmoodkhataie24@gmail.com
† داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ؛mohammadi@atu.ac.ir
‡ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
) omidynejad@yahoo.comﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
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ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻮق
ﺷﺪن اﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ زﯾﺎن اﮔﺮﭼﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﯾﺴﮏﻫﺎ و زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ درﺻﺪد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﻌﺮض ﻧﮑﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻤﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺪودی از ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ﭘﺲ
از ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده
و در ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل اﻧﺘﻈﺎری ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﮑﻮل ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺧﺬ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪاﻧﺪازه زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻮددﻫﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع زﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
و ﺧﻄﺎ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺴﺎب ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل اﻧﺘﻈﺎری ﻣﻘﺪاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺎ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﯾﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ) (IRBﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۱۲ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎل ) (۲۰۰۶) (BCBSﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﻋﺘﺒﺎرات از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ) (PDﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ،زﯾﺎن در
ﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﺮض ﻧﮑﻮل )درﺻﺪی از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮑﻮل ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮ ً
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد( ،و ارزش در ﻣﻌﺮض ﻧﮑﻮل)۱ﻣﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر
در ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮑﻮل( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ و ﺑﺎ
ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺮﻣﺎل ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و زﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد.
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ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎل  ۲ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺮﭼﻘﺪر دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ذﺧﯿﺮه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮل در ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺮد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن ﻣﻘﺮرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎل  ۲در ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﭘﺎراﮔﺮاف  ۵۰۰ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  .(۲ﺣﺎل ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ،آزﻣﻮن اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺪلﻫﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﮐﺪاماﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء
رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ﺑﺎل  ۲در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
در ﺑﺨﺶ دوم از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری و روشﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﮑﻮل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۲۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۲ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ۱.۲ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺳﯿﮏ )(۱۹۸۴ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 (۱درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ارزش داراﯾﯽﻫﺎی ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه  iام ) ( رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ذﯾﻞ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد:
۱

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ از دو ﺟﺰء :ﻋﺎﻣﻞ  Zﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد )و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ( و ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد  Zو دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (۲ﺑﻪ ازای ﻫﺮ زوج  iو  jاز ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)(۲

۲

=

,

ρ

 (٣ﭘﺮﺗﻔﻮی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮد اﺳﺖ.
ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه  iزﻣﺎﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ  < αﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  αﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮑﻮل وی اﺳﺖ .اﮔﺮ  = PDﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارزش
 (Zﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
= ) (  ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ) N(.ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ روﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ
)واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮض ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ) (Zدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ ∗ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

Vasicek
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)(۱

= ω. Z + ۱ − ω۲ . ε

۲۲۷

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

= ω. Z ∗ + ۱ − ω۲ . ε

)(۳

و ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه  iزﻣﺎﻧﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ:
)(۴
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ:
∗ .

)(۵
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮض ∗ =
)(۶

) (
۲

۱

۱

=

∗ .
۲

<
۱

دارای ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه i
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
) ,

;

∗

( =

∗ .

) (
۲

۱

=

∗

= |

۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺷﺮﻃﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ) f(.از ∗  ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ  PDو ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ωاﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎل  ،۲در ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮد  IRBﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ) ،(PDدر ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭘﺎراﮔﺮاف ۲۸۵
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﺪﻫﺎی
رﯾﺴﮑﯽ ۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺳﺒﺪﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺒﺪﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ  PDﻣﺸﺘﺮک ۲ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺒﺪ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۴۶۱ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺳﻪ ﻧﻮع روش ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﯿﺘﻔﯿﻠﺪ.(۲۰۰۵ ،۳

1

Risk Buckets
Pooled PD
3
Heitfield
2
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)(۷

=

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  Dﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻃﯽ ﺳﺎل  tو  Nﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع
ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﺳﺒﺪ در ﺷﺮوع ﺳﺎل  tاﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ) (PDﺑﺮای
ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﻓﻖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺳﺒﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ) (۲LRDFﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ:
)(۸

DF

۱

۱

∑ = LRDF

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  Tاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن  PDﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و
ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎی ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  LRDFدر ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  PDﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در آن ﺳﺒﺪ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﻮد.
 PDﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ  PITدر ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ،
ﻃﻮرﯾﮑﻪ  LRDFﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ  PITﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮآورد دﻗﯿﻘﯽ از PD
ﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی  PITﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،روﯾﮑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ PD ،ﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ  TTCﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در دوره روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی  PDﻣﺸﺘﺮک ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  LRDFﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
Historical Default Frequency
Long Run Default Frequency

1
2
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 .۱.۱.۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ )(۱HDF
ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ PD ،ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در آن ﺳﺒﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ) (DFدر ﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻃﯽ ﯾﮏ اﻓﻖ
ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺳﺎل( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ:

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

۲۲۹

1

External mapping
Standard & Poor’s
3
Moody’s
4
Validation Test
 ٥در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۹۱ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ،۲ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آژاﻧﺲﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
2
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روﯾﮑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻣﺸﺘﺮک ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻻ
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  PDﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  LRDFﯾﮏ ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دﻗﺖ اﯾﻦ روش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  LRDFﺑﺮای
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲.۱.۲ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری
روﯾﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی آﻣﺎری ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪل ﻻﺟﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺮوﺑﯿﺖ( ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
وﯾﮋه ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻼ اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮض
 PDﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻫﻢ  PDﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺜ ً
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﻣﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺤﺮاﻧﯽ از ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۳.۱.۲ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
۱
از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ،ﺷﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی  PDاﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
آژاﻧﺲﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﻮرز ) (۲S&Pﯾﺎ ﻣﻮدﯾﺰ ۳ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و PD
ﻣﺸﺘﺮک رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺎدﮔﯽ ،اﯾﻦ روش ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی را از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ٤ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ  PDﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ ﺻﺤﺖ  PDﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﺻﺤﺖ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﯿﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن آژاﻧﺲﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،٥اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.

۲۳۰
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف  ۳۹۶ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -۱ :ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه  -۲ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ .در اداﻣﻪ ،در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۳۹۷اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اول
ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ﺷﺪن ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﮕﯽ از ﯾﮏ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ،
ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﻣﺪت وام؛ ﻣﺒﻠﻎ وام ،ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  .(۳۹۸ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪ اول ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪ دوم ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﯾﮏ
ﺟﺰء دﯾﮕﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎن در ﻣﻌﺮض ﻧﮑﻮل ) (LGDﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ
و وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل وی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد )ﻟﻮﯾﺰ .(۱۹۹۲ ،۱درواﻗﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﻮری در ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ
ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻮد )ﻫﺎﻧﺪ و ﻫﻨﻠﯽ .((۱۹۹۷) ۲اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻻ در ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :درآﻣﺪ ،ﺳﻦ ،ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺷﻐﻞ ،ﻧﻮع ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ )ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ( ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،ﺗﻠﻔﻦ
۳
ﻣﻨﺰل ،ﻣﺪت وام ،ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﻌﺪاد وامﻫﺎ ،و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری )دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻤﯿﺮ
) ،(۲۰۰۷رزﺑﺎچ ،(۲۰۰۴) ٤ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن و رزﺑﺎچ ،(۲۰۰۳) ٥ﮐﺮوک ۱و ﻫﻤﮑﺎران ).((۱۹۹۲

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲
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درآﻣﺪ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام اﺳﺖ )دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻤﯿﺮ.(۲۰۰۷ ،
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪ و ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن و رزﺑﺎچ ،۲۰۰۳ ،آﮔﺎروال ۲و ﻫﻤﮑﺎران
) .((۲۰۱۱ﺷﻐﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر راﯾﺞ در ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی ﺑﺮای
ﻻ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ.
ﻧﻮع ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ازﻟﺤﺎظ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮدن
ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری درآﻣﺪ وی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه
در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺳﺖ )دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻤﯿﺮ ).((۲۰۰۷
ﮐﺮوک و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۲اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ
ﺳﻨﺠﻪای از ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ
۳
ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﭙﻦ
) (۱۹۸۲ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
ﻧﻮزاد ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮوک و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۲وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ازﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﺛﺮوت وی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯿﺰان
ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه و درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ وی را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﻨﺠﻪای از ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﮔﺮﯾﺰی و ﻣﯿﻞ ﺛﺒﺎت وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻤﯿﺮ ) (۲۰۰۷ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻌﻬﺪﭘﺬﯾﺮی وی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد اﺳﺖ.

۲۳۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۴دادهﻫﺎ
دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ )ﻧﮑﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل( در ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﭘﺎراﮔﺮاف  ۴۵۲ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ،۲ﻧﮑﻮل زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ رخ دﻫﺪ:
 ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﯿﺶ از  ۹۰روز از زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ.
در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۴۵۳ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ .در ﻣﺎده  ۲دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ ۲۸۲ /ﻣﻮرخ
 ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت وارد ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ذﺧﯿﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.
ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﮑﻮل ﺷﺪه در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
Thomas
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ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻮانﺗﺮ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﻮﻣﺎس.((۲۰۰۰) ۱
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻦ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آرﻣﯿﻨﮕﺮ ۲و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۷ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺮدان اﺳﺖ ،زﯾﺮا زﻧﺎن رﯾﺴﮏﮔﺮﯾﺰﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺸﺘﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
رﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪه و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

۲۳۳

 ۵اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪا ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی -Kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻣﺘﯿﺎزات
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل و آزﻣﻮن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ ۳ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮑﻮل
)ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺘﺮی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺪی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺑﺎر
در دادهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی دو ﺑﺎر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ
دﻓﻌﻪ اول در دادهﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎب دوره زﻣﺎﻧﯽ دوﺳﺎﻟﻪ  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :اوﻻً ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ دادهﻫﺎ از
ﻻ
ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره دوﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺸﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ۱ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﮑﻮل ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻧﮑﻮل ﻧﻨﻤﻮده ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﮑﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﺪ  ۱و اﮔﺮ ﻧﮑﻮل ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﺪ  ۰ﺑﻪ آن ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۳۴۷ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .در
ﺟﺪول  ،۷وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۳۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۱.۵ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
ﺗﺨﻤﯿﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
روش ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ )ﻫﺎﺳﻤﺮ و ﻟﻤﺸﻮ ):(۱(۲۰۰۰

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ:
 :Gﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در ﻣﺪل
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﮑﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 :Bﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﺪل ﻻﺟﯿﺖ راﺑﻄﻪ  Pﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ دارﯾﻢ:
)(۱۰

۱

= P

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ:
 :Xﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
 :βﺑﺮدار  kﻣﺘﻐﯿﺮه از ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮآورد
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮآورد ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﻻﺟﯿﺖ  Pﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ راﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮدار ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ،βﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ دﻗﺖ و
ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﭘﺎراﮔﺮاف  ۵۰۰ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل .(۲
۲
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع روش اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺪل از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ آزﻣﻮن ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮشC ۱
Hosmer and Lemeshow
Discriminant Power

1
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)(9

)

– × … × (۱

۲

× ۱−P

۱

L = P۱ × P۲ × … P × ۱ − P

۲۳۵

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

ﻏﯿﺮﻧﮑﻮﻝﺷﺪﮔﺎﻥ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ

C

ﻧﮑﻮﻝﺷﺪﮔﺎﻥ

ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی

ﺷﮑﻞ  .۱ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﺘﺒﺎری ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن و ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن

ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ) ۲HR(Cﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
)(۱۱

) (

= )HR(C

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ) H(Cﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮش C
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و  Nﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﺮخ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ازای ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮش C
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺮخ ﻫﺸﺪار ﺷﮑﺴﺖ ) ۳FAR(Cﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:

→

1

Cutoff
Hit Rate
3
False Alarm Rate
2
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در ﺷﮑﻞ  ۱ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮش  Cﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه در اداﻣﻪ ﻧﮑﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﻮل ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﮑﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ،
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﮑﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۲۳۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
) (

)(۱۲

= )FAR(C

)HR(C

ﻣﺪﻝ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺩﻫﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی

ﻣﺪﻝ ﮐﺎﻣﻞ

١
ﻣﺪﻝ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ

A

٠

١

٠

)FAR(C

ﺷﮑﻞ  .۲ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺪل زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCدر ﮔﻮش ﭼﭗ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺮﺷﯿﺐﺗﺮ و در ﮔﻮش راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻢ ﺷﯿﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺪل
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ) ROCﻧﺎﺣﯿﻪ  (Aﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح راﺑﻄﻪ ) (۱۳ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ:

Receiver Operating Characteristic

1
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ﺣﺎل ،ﻣﻨﺤﻨﯽ  ۱ROCﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ازای ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮش C
ﮐﻪ در ﺑﺎزه اﻣﺘﯿﺎزات رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) HR(Cو ) FAR(Cﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺎط ) HR(Cدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ) FAR(Cاﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۲

۲۳۷

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

)(۱۳

)HR(FAR)d(FAR

۱
۰

=A

 ۲.۵ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

)(۱۴

)

/(۱

)

(/

()۲ /

)۱

=
)

(/

(

∑

۱

۲
۱

∑

۱

∑

= )CL(k

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ:
 = BSSﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
 = WSSﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات درونﮔﺮوﻫﯽ
 = kﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ
 = nﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات
 =Yاﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه  jام در ﺧﻮﺷﻪ  iام
ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ  kﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار )) CL(kﻧﺴﺒﺖ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وارﯾﺎﻧﺲ
درونﮔﺮوﻫﯽ( را ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

Milligan & Cooper
Calinski & Harabasz

1
2
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ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف  ۴۰۴ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ
رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﮑﻮل ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﺰا ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻃﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪﻫﺎی
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری از روش
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ k
ﮔﺮوه ﻃﻮری ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮده و در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -Kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻠﮕﺎن و ﮐﻮﭘﺮ .((۱۹۸۵) ۱ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ از روش ﮐﺎﻟﯿﻨﺴﮑﯽ و ﻫﺎراﺑﺎس (۱۹۷۴) ۲اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح راﺑﻄﻪ ) (۱۴اﺳﺖ:

۲۳۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۳.۵آزﻣﻮن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل

رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری  k ،... ،۱ ،۰ﻫﺴﺘﻨﺪ.آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﺮ و ﻟﻤﺸﻮ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از:
)۲

)(۱۵

)

(
(۱

۰

∑= τ

ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ:
 =nﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری در رﺗﺒﻪ i
 =θﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﮑﻮل ﺷﺪه در رﺗﺒﻪ i
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ∞ →  nﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ  iﻫﺎ ،اﮔﺮ  pﻫﺎ
اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻧﮑﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ  τﺑﻪ ﺳﻤﺖ

۲
۱

 xﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ

ﻓﺮض اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻮادث ﻧﮑﻮل در داﺧﻞ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،از روش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۴۶۳ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﻮع روش ﺗﺨﻤﯿﻦ  ،PDﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ
 ۵ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ ﻫﺮ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎزه
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد) .ﭘﺎراﮔﺮاف (۵۰۱
در ﻋﻤﻞ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺮخ ﻧﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘ ًﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه  PDاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  p۰ ,….,pاﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻧﮑﻮل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

۲۳۹

 ۶ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ در ﺟﺪول  ۱اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺰارشﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﻧﯿﮕﻞ ﮐﺮک ﺣﺪود  ۷۶درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺪرت ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎره  LRﺑﺮای آزﻣﻮن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪ .ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﻣﺪل
ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۱٫۱درﺻﺪ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪل ﺑﯿﻦ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن و ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
 ۳و ﺟﺪول  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ،درآﻣﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﻨﯽدار ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت درآﻣﺪی
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ) .ﮐﻮک و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ( ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی
ﻻ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از ﺛﺒﺎت درآﻣﺪی
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎر دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ از
وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل وی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ،اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﺪم
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻫﺮﯾﮏ ﺣﺪود  ۱۱درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﮑﻮل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺷﺪن ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺬﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  ۸.۵درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن و رزﺑﺎچ ) ،(۲۰۰۳و آﮔﺎروال ) ،(۲۰۰۹در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ

۲۴۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﺟﺪول ۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺳﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ-ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ-ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل-ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل-ﻣﺠﻤﻮع
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل-دوﻟﺘﯽ
دراﻣﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری-ﺑﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری-ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری-ﻣﻌﻮق
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری-ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل

ﺿﺮاﯾﺐ

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۰٫۲۱۲
*-۰٫۶۰۰
۰٫۰۲۷
*۰٫۳۹۲
-۰٫۰۶۵
۰٫۰۷۸
-۰٫۲۱۷
*۰٫۲۹۹
-۰٫۶۲۱
**-۰٫۰۱۸
***-۱٫۴۸۳
***-۱٫۵۶۴
۰٫۴۶۹
*۰٫۷۷۴

۰٫۱۳۰
۰٫۳۶۴
۰٫۱۰۱
۰٫۲۳۶
۰٫۰۷۸
۰٫۰۷۴
۰٫۱۳۹
۰٫۱۶۱
۰٫۵۴۶
۰٫۰۰۷
۰٫۲۴۲
۰٫۲۸۴
۰٫۴۰۴
۰٫۴۸۰

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
۰٫۰۰۸
۰٫۰۰۸
۰٫۰۱۷
۰٫۰۶۴
۰٫۰۰۶
۰٫۰۱۷
۰٫۰۰۴
۰٫۰۴۶
۰٫۰۳۴
-۰٫۰۰۰
-۰٫۰۷۵
-۰٫۰۷۵
۰٫۰۹۴
۰٫۱۲۸
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-۰٫۴۶۶
-۰٫۰۹۸
-۰٫۰۱۳
-۰٫۰۰۵
-۰٫۰۱۶
-۰٫۰۰۵
-۰٫۰۳۷
-۰٫۰۰۱
-۰٫۱۲۶
-۰٫۰۰۲
-۰٫۱۴۷
-۰٫۱۵۹
-۰٫۰۲۴
-۰٫۰۱۲

اﺛﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ
-۰٫۰۱۶
-۰٫۰۴۵
۰٫۰۰۲
۰٫۰۲۹
-۰٫۰۰۵
۰٫۰۰۶
-۰٫۰۱۶
۰٫۰۲۲
-۰٫۰۴۶
-۰٫۰۰۱
-۰٫۱۱۰
-۰٫۱۱۷
۰٫۰۳۵
۰٫۰۵۸

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ،۱۳۴۳ :آﻣﺎره ﮐﺎی دو ،۱۱۳۶٫۱۹۶:ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﮐﺲ اﺳﻨﻞ ،۰٫۵۷۱ :ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﯿﮕﻞ ﮐﺮک .۰٫۷۶۱ :ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﮐﻨﺎر اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﺢ  ۹۰درﺻﺪ )*( ۹۵ ،درﺻﺪ )**( و
 ۹۹درﺻﺪ )***( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

در اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺮوت ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل را ﮐﺎﻫﺶ
داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
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ﮐﺎﻫﺶ  ۶.۱درﺻﺪی اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺮ رﯾﺴﮏﮔﺮﯾﺰﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪود ۵.۴
درﺻﺪی اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ) .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﻤﯿﺮ ) .((۲۰۰۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﻔﺎرش
اﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﺮ ازدواج در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮض
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

۲۴۱

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲
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ﺷﮑﻞ  .۳ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻻﺟﯿﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺪول ۲
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻻﺟﯿﺖ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

۰٫۷۱۱

۰٫۰۲۶

۰٫۰۰۰

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ
ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

۰٫۶۶

۰٫۷۶۲

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ) ۱۳۴۳ﻣﺸﺘﺮی(
در ﻣﺪل ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪ و اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ از ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ .ﺑﺎزه اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﺘﺒﺎری
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ﻧﮑﻮل اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درآﻣﺪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻧﺪارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮو
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﮔﺎروال و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ) (۲۰۰۹راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ واﺣﺪی درآﻣﺪ ﺣﺪود ۱.۰
درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

۲۴۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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ﺷﮑﻞ  .۴ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎره  .CLﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری،
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ) ،(HDFدر ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در رﺗﺒﻪﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ )ﮐﻢرﯾﺴﮏﺗﺮ( ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮑﻨﻮا ﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل در ﺳﺎل  ،۱۳۹۱ﺑﺮای رﺗﺒﻪ  ۷ﺑﺮاﺑﺮ  ۰ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .دو راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
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ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺣﺪود ًا ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه  ۱٫۵درﺻﺪ ﺗﺎ  ۶۹درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻣﺘﯿﺎزات
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی -Kﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ آﻣﺎره  CLﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ازای = ۷kﻣﻘﺪار آﻣﺎره  CLﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد
رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺑﺮ  ۷رﺗﺒﻪ و ﺑﺎزه اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮ از
 ۰٫۰۵۵ﺷﻮد وی در رﺗﺒﻪ  ۱ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری وی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۰٫۴۸۱ﺷﻮد وی در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ رﺗﺒﻪ  ۷ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.

۲۴۳

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

ﺟﺪول ۳
داﻣﻨﻪ اﻣﺘﯿﺎزات اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎری
ﮐﺮان ﺑﺎﻻ

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ
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ﺑﺮای آزﻣﻮن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺮآور ﺷﺪه ،دادهﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۳۲۷ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری
Exponential
Smoothed PD
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ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ،۲دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎی
ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ) (LRDFﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان داده ﻃﯽ اﻓﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﻓﻖ دوﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﺟﺪول  ۴اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،راﺑﻄﻪ  LRDFﺑﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ از راﺑﻄﻪ  HDFدر ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .راﻫﮑﺎر دوم،
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﻮارﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮدﯾﺰ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ روش ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﮑﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ۱وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ
۲
ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻫﻤﻮارﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻫﻤﻮارﺷﺪه در ﺟﺪول  ۴ﮔﺰارش ﺷﺪ.

۲۴۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪ و رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮاﮐﻨﮕﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﺪول  ۵اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﯾﺎن

رﺗﺒﻪ
اﻋﺘﺒﺎری

۹

۳۴۳

۰٫۱۵۵

۳۵

۲۸۰

۱

۱۷

۲۴۶

۰٫۰۹۰

۱۸

۱۹۹

۲

۷۴

۰٫۱۰۵

۹

۸۶

۳

۵۱

۰٫۲۳۳

۷

۳۰

۴

۰٫۴۸۱

۱۳

۲۷

۵

۰٫۳۳۳

۵

۱۵

۶

۰٫۰۰۰

۰

۲

۷

اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﮑﻮل
ﻫﻤﻮارﺷﺪه

LRDF

۰٫۰۷۲

۰٫۰۹۱

۰٫۰۲۶

۰٫۰۹۶

۰٫۰۸۰

۰٫۰۶۹

۰٫۱۲۸

۰٫۰۸۶

۰٫۰۶۸

۵

۰٫۱۷۱

۰٫۱۷۵

۰٫۱۱۸

۶

۰٫۲۲۸

۰٫۳۴۱

۰٫۲۰۰

۴

۲۰

۰٫۳۰۴

۰٫۳۷۷

۰٫۴۲۱

۸

۱۹

۰٫۴۰۵

۰٫۳۰۰

۰٫۶۰۰

۳

۵

ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
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ﺟﺪول ۵
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﺎل ۱۳۹۳
)ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎل (۹۳

)ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺎل (۹۳

)اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل(

رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری

۸

۱۵۱

۰٫۰۷۱

۱

۴

۹۴

۰٫۰۹۶

۲

۳

۳۸

۰٫۱۲۸

۳

۰

۲۰

۰٫۱۷۱

۴

۰

۱۳

۰٫۲۲۸

۵

۱

۹

۰٫۳۰۴

۶

۱

۲

۰٫۴۰۵

۷
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ﺟﺪول ۴
 LRDFﺑﺮاﺳﺎس  HDFﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻫﻤﻮارﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

۲۴۵

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺟﺪول  ۵آﻣﺎره  τﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ  ۲۱ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۴٫۲۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
آﻣﺎره دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎی دو ﺑﺎ  ۸درﺟﻪ آزادی اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﮐﺎی دو ﻣﻘﺪار

۲
۰٫۰۱,۸

X

ﺟﺪول ۶
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻫﻤﻮار ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  LRDFﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ﺗﺎ ۱۳۹۳
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻫﻤﻮارﺷﺪه

LRDF

رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری

۰٫۰۵۷۳

۰٫۰۷۸۰

۱

۰٫۰۷۷۷

۰٫۰۶۷۳

۲

۰٫۱۰۵۴

۰٫۰۸۳۷

۳

۰٫۱۴۳۱

۰٫۱۱۶۹

۴

۰٫۱۹۳۱

۰٫۲۲۷۱

۵

۰٫۲۶۳۵

۰٫۲۸۸۴

۶

۰٫۳۶۶۶

۷

۰٫۳۵۷۶
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 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ) (IRBﺑﺎل  ۲ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺟﺰای رﯾﺴﮏ ) LGD ،PDو
 (EADﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ  PDﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
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ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰٫۰۸اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۹درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ در آزﻣﻮن ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﯾﺸﻦ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺠﺪدا  LRDFﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  HDFﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ
)ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺬﯾﺮد.

۲۴۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ
و  ...در اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮﺗﻔﻮی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار درآﻣﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮان
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری آﻧﻬﺎ دارد و ﮐﺎﻣ ً
ﺷﻐﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ .ﺻﺤﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻌﻨﯽدار و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز
رﻓﺘﺎر ﮐﮋﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه از رﻓﺘﺎر آﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮی در
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﮐﺎوش در رﻓﺘﺎر اﻋﺘﺒﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ وی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻻﺟﯿﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﺑﺮآورد ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد .اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از -۱ :اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻧﻮاع
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻧﮏ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ و
رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ -۲ .در روﯾﮑﺮد رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ ﺑﺎل ۲
زﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و زﯾﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒاﻧﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه زﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ذﺧﯿﺮه
زﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﭙﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

۲۴۷
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ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل  ۲ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ-۳ .
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ،ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ارﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری )روﺳﺎی ﺷﻌﺐ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ارﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ارﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ -۴ .ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮی اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات
را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﺎﺑﻞﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .اوﻻً ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﻘﺎء ﮔﺴﺘﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎری و وارد ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در
ﻣﺪل و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،اﻓﺰاﯾﺶ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،اﻓﺰاﯾﺶ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﻣﮑﺎن وارد
ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺪل و ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
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۲۴۹

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۲

ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺳﻦ
ﮐﻤﺘﺮ از ۲۵
۲۵-۳۵
۳۵-۴۵
۴۵-۵۵
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵۵
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﮑﻔﻞ
۰
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
دو ﻧﻔﺮ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل

ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل

ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل

۲۲
۳۳۰
۳۵۱
۳۱۲
۲۰۹

۳
۲۹
۳۶
۳۶
۱۵

%۱۲٫۰۰
%۸٫۰۸
%۹٫۳۰
%۱۰٫۳۴
%۶٫۷۰

۱۰۹
۱۱۱۵

۱۱
۱۰۸

%۹٫۱۷
%۸٫۸۳

۲۰۲
۱۶۶
۳۳۸
۳۳۳
۱۸۵

۱۸
۱۲
۳۷
۳۸
۱۴

%۸٫۱۸
%۶٫۷۴
%۹٫۸۷
%۱۰٫۲۴
%۷٫۰۴

۹۹۰
۲۳۴

۸۳
۳۶

%۷٫۷۴
%۱۳٫۳۳

ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺘﺮی
ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺑﺎﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻌﻮق
ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل
ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل

ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل

۷۲۱
۸۹
۳۳۸
۳۵
۲۶
۱۵

۴۵
۲۴
۲۲
۶
۱۳
۹

%۵٫۸۷
%۲۱٫۲۴
%۶٫۱۱
%۱۴٫۶۳
%۳۳٫۳۳
%۳۷٫۵۰

۲۵۴

۱۳

%۴٫۸۷
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ﺟﺪول ۷
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ،و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

۲۵۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ ﻧﮑﻮل

ﺗﻌﺪاد ﻧﮑﻮل

ﻧﺮخ ﻧﮑﻮل

۱۱
۳۸
۱۳۱
۱۳۷
۹۰۷

۲
۱
۱۵
۸
۹۳

%۱۵٫۳۸
%۲٫۵۶
%۱۰٫۲۷
%۵٫۵۲
%۹٫۳۰

۷
۱۳۱
۲۴۴
۲۴۶
۵۹۶

۱
۸
۲۲
۲۵
۶۳

%۱۲٫۵۰
%۵٫۷۶
%۸٫۲۷
%۹٫۲۳
%۹٫۵۶

۱۱۵۹
۶۵

۱۱۵
۴

%۹٫۰۳
%۵٫۸۰

۱۸۳
۳۱۳
۳۰۹
۱۸۴
۲۳۵
۵۴۵

۲۹
۳۲
۲۷
۱۲
۱۹
۶۱

%۱۳٫۶۸
%۹٫۲۸
%۸٫۰۴
%۶٫۱۲
%۷٫۴۸
%۱۰٫۰۷

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل
ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
دوﻟﺘﯽ
وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی
ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 18:20 +0330 on Tuesday September 28th 2021

۶۴
۱۳۳
۲۲۸
۵۴۵

۴
۱۷
۲۴
۶۱

%۵٫۸۸
%۱۱٫۳۳
%۹٫۵۲
%۱۰٫۰۷

