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یک از این عوامل قابل کدام،گذارندهستند که چه عواملی بر ریسک اعتباري تأثیر می
دارایـی خـود را   تواننـد ریسـک اعتبـاري سـبد    و به طور کلی چگونه میستاکنترل 

کاهش دهند.
کالن براي تجزیه و از یک الگوي اقتصاداالت فوق،ؤدر این مقاله، براي پاسخ به س
کشاورزي، صنعت و معـدن،  (هاي اصلی اقتصاد ایران تحلیل ریسک اعتباري در بخش

شـده توسـط   ارائـه CPVالگوي الگو بر پایهستفاده شده است. اینا)خدمات و مسکن
هاي مختلف و وضـعیت  باشد که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخشمی1ویلسون

اقتصادي هر بخش را تشریح کند.  
و شـود مـی الگوي تحقیق با استفاده از سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط بـرآورد 

. همچنـین  گـردد میخ نکول محاسبه سپس آثار نهایی هر یک از متغیرهاي الگو بر نر
کـردن ارزش در  بهینه براي تسهیالت نظام بـانکی از روش حـداقل  سبد،در این مقاله

معرض خطر نرخ نکول تسهیالت بانکی تعیین شده است. 
ها، نـرخ ارز  هاي مقاله حاکی از آن است که ضرایب متغیرهاي تولیدات بخشیافته

دار شـده  مثبـت و معنـا  ،پرداختی و قیمـت نفـت  بازار غیررسمی، نرخ سود تسهیالت 
منفـی  اخص قیمت تولیدکننده و شاخص بـورس است. همچنین ضرایب متغیرهاي ش

متغیرهـاي کـه هـا نشـان داد  تک بخـش است. نتایج مربوط به تخمین الگو براي تک
گذارند. با استفاده از روش هاي متفاوت میدر بخشتأثیر متفاوتی بر نرخ نکول،کالن

، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را براي 2کارلوسازي مونتیهشب
سهم تسهیالت بخـش  ،کند، ترکیبی است که در آنحداقل می1389فصل اول سال 

درصـد و  11درصـد، بخـش خـدمات    13درصد، بخش صنعت و معدن 49کشاورزي 
،تخصـیص یابنـد  درصد است. در صورتی که تسهیالت به این روش 27بخش مسکن 

درصد خواهد شد.25)1389فصل اول سال (بعد ارزش در معرض خطر یک دوره

ارزش در ریسک، ریسک اعتباري، احتمال نکـول، نـرخ نکـول،   کلیدي:هايواژه
معرض خطر

JEL:E5 ،E42بندي طبقه

1- Wilson
2- Monte Carlo Simulation
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. مقدمه1
. در ها، وامدهی بـه متقاضـیان بـراي مقاصـد متفـاوت اسـت      یکی از وظایف مهم بانک

اسـت کـه بـه مشـتریان خـود پرداخـت       هایی ها، وامهاي بانکحقیقت یکی از دارایی
تواننـد مجـدداً وام پرداخـت کـرده و بـر      هـا مـی  ها بـا وصـول ایـن وام   کنند. بانکمی

هـا بـراي وامـدهی،    هـاي خـود بیفزاینـد. بنـابراین یکـی از منـابع مهـم بانـک        دارایی
ا در موعد مقرر است و اگر به هر دلیلـی ایـن   ههاي حاصل از محل وصول وامدریافتی

گیرندگان نکول نمایند، منابع وام،ها با مشکل مواجه شود و به عبارت دیگربازپرداخت
و بانـک در انجـام وظیفـه وامـدهی خـود بـا مشـکل مواجـه         یابندمیها کاهش بانک
شـود. نجر مـی هاي بانکی مها به بحراناي که گاهی اوقات، نکول وامبه گونه؛شودمی

توان آنهـا  است که میشدهارائه هاي متفاوتی در زمینه پدیده نکول در اقتصاد، نظریه
را به دو دسته تقسیم کرد:

بنـدي مشـتریان در   دسته اول که بیشـتر در ارزیـابی ریسـک اعتبـاري و رتبـه     ـ 
تـه  بر اساس نظریه اطالعات نامتقارن شکل گرف،شودها از آنها استفاده میبانک

اسـت. نظریـه اطالعـات نامتقـارن     متمرکز شده،گیرندگانهاي وامو بر ویژگی
داننـد کـه   دهنـدگان مـی  گیرندگان بهتر از واموامکند با توجه به اینکه بیان می

فروشـندگان  ـ ماننـد وقتـی کـه    گونه استـشان براي بازپرداخت اقساط چآینده
کـه اتومبیـل چـه کیفیتـی     داننـد بهتـر از خریـداران مـی   خودروهاي دست دوم 

دهنـدگان را  توانند با دادن اطالعات غلط و یا ندادن اطالعات کافی، وامـ میدارد
شـود کـه   به این موضـوع  در گزینش مشتري به اشتباه بیندازند و سرانجام منجر 

حســاب قـرار گیــرد  حسـاب، در گــروه مشـتریان خـوش   شــتري بدم،بـه اشـتباه  
انـد،  ها انجام شـده تحقیقاتی که بر اساس این نظریهبیشتر).1388راد، (عبدي

هایی نظیر نـوع فعالیـت،   ریسک اعتباري را در سطح خرد و با استفاده از متغیر
سابقه همکاري مشتري با بانک، معدل گردش حسـاب مشـتري، نـوع تضـمین     

هـا،  اند. این نظریهگیري کردههاي مالی و غیره اندازهمشتري، نسبتهاي دارایی
گیرنـده  دهنـده بتوانـد اطالعـات کـافی از وام    دهند کـه وام هایی ارائه میشرو

کند.جلوگیري1)انتخاب ناجور(دریافت و از پدیده گزینش نامناسب 

1- Adverse Selection
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وکـار کسـب هـاي ها را ناشـی از چرخـه  هایی هستند که نکولدسته دوم، نظریهـ 
بـه اینکـه ایـن    دانند. با توجـه ـ و شرایط کالن اقتصاد میهاي تجاريـ چرخه

شود:اشاره میآنهاشوند، به اهم ها در این مقاله تشریح مینظریه
انـد، رویـدادهاي نکـول را    ایجـاد شـده  نظریه اول که الگوهاي زیادي بر اساس آن 

دانـد. در  ها مـی شدن خالص ارزش داراییناشی از رویدادهاي کمبود نقدینگی و منفی
شـود  گیرنده با کمبود نقدینگی مواجه میتد که وامافنکول زمانی اتفاق میاین نظریه،

گیرنـده از  هاي وامیا اینکه بنا به دالیل مختلف از جمله تغییر شرایط اقتصادي، دارایی
هـا بـه   شدن خالص ارزش دارایـی شود. کمبود نقدینگی و منفیهایش کمتر میبدهی

فتـد (ویلسـون،   اهـاي اقتصـاد کـالن اتفـاق مـی     کار و شـوك وکسبهاي دلیل چرخه
انـد الگـوي مرتـون،    ). از جمله الگوهایی که بر اساس این نظریـه شـکل گرفتـه   2007

باشند.میKMVالگوي سنجش اعتباري و الگوي 
)، است کـه بـه ریسـک سیسـتماتیک سـبد      1998نظریه دوم مربوط به ویلسون (

سـبد  کند ریسک سیستماتیک یـک پردازد. ویلسون در این نظریه بیان میدارایی می
ـ بستگــی  النـــ دارایی تا حد زیادي به سالمتی اقتصاد کـالن ـ وضـعیت اقتصـاد ک    

یابنـد. در ایـن   هاي مورد انتظار افـزایش مـی  مثالً در زمان رکود اقتصادي، نکولدارد؛
نظریه، ریسک سیستماتیک در واقع، بیانگر تأثیر محیط اقتصاد کالن بر میـزان نکـول   

ایـن ریسـک خـود را بـه طـور مشـخص بـه صـورت         ؛ستهاي تجاري اهاي بانکوام
هاي نرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی و   دهد. وي از متغیرهاي تجاري نشان میچرخه

بـرد.  کننده وضعیت کالن اقتصادي نام مینرخ بیکاري به عنوان متغیرهاي مهم تعیین
ه شـده  همچنین در الگوي پیشنهادي خود که در روش تحقیق این مقاله از آن استفاد

توانند شـامل نـرخ بیکـاري، نـرخ     کند که متغیرهاي کالن اقتصادي میبیان می،است
هاي بهـره بلندمـدت، نـرخ ارز، مخـارج دولـت و نـرخ       رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ

).1997د (ویلسون، نانداز کل باشپس
ها و مؤسسات مالی کشور، تحقیقات زیادي صـورت  در حوزه ریسک اعتباري بانک

گیرنـدگان بـوده اسـت. بیشـتر ایـن      هاي وامبر ویژگیآنهااکثر تأکیدته است کهگرف
گیري ریسک اعتباري با استفاده از متغیرهایی نظیـر نـوع فعالیـت،    تحقیقات بر اندازه

سابقه همکاري مشتري بـا بانـک، میـانگین گـردش حسـاب مشـتري، نـوع تضـمین         
انـد. لـیکن، بـر اسـاس     ز شـده هـاي مـالی و غیـره متمرکـ    هاي مشتري، نسبتدارایی
تا حد زیـادي از عهـده   آنهاکه کنترل کالن اقتصادياقتصادي، متغیرهايهاي نظریه
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هاي مختلف اقتصاد، هاي تولیدي در بخشها خارج است، با تأثیر بر بازده فعالیتبنگاه
هـاي  ـ کـه بخشـی از دارایـی   هـاي تولیـدي را  هاي بنگـاه توانند بازپرداخت بدهیمی

ـ تحت تأثیر قرار دهند.  آیدها به حساب میانکب
هـا منطبـق   چقدر با نتایج این نظریـه مشاهدات کشور ماکهحال مسأله این است

شـود کـه   زمینـه بـراي طـرح نظریـاتی بـاز مـی      . اگر این انطباق ضـعیف باشـد،  است
هـا و  هـاي نظـام بـانکی را فقـط ناشـی از مشـکالت مـدیریتی در سـطح بنگـاه         نکول

هـا  علمی مشتریان توسط مسئوالن پرداخت تسهیالت در بانکنکردن درست وابیارزی
یید شود؛ با توجه به اینکـه (بـر   أها تدانند. لیکن اگر تأثیر متغیرهاي کالن بر نکولمی

هاي هاي مختلف اقتصادي به متغیرهاي مختلف، واکنشاساس نظریه ویلسون) بخش
هـاي خـود را بـر اسـاس     ند سبد دارایی داراییتوانها میدهند، بانکمختلف نشان می

وان یک بانـک  روند متغیرهاي کالن انتخاب کنند. در این مقاله، کل نظام بانکی به عن
حال اگر سـبد دارایـی ایـن بانـک شـامل چهـار نـوع دارایـی         شود.در نظر گرفته می

هاي کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و مسـکن باشـد،   تسهیالت پرداختی به بخش
سـازي  سیسـتماتیک را بـا تنـوع   قادر خواهد بود بخشی از ریسکتوان گفت بانکیم

و اسـت شـده  مسـأله بیـان  در پاسـخ بـه  هاي خود کاهش دهد. این مقالهسبد دارایی
تحلیل میزان اثرگذاري متغیرهاي کالن اقتصادي بـر احتمـال نکـول یـا     تمرکز آن بر

باشـد و مـی در اقتصاد ایران1388-1379ریسک اعتباري تسهیالت بانکی طی دوره 
در جهـت  هاییپیشـنهاد ،در صورت تأیید تأثیر متغیرهاي کالن بـر نکـول تسـهیالت   

هاي بانک در شـرایط متفـاوت بـا اسـتفاده از روش ارزش در     کردن سبد داراییمتنوع
ارائه خواهد کرد. ،معرض خطر

سک اعتباريیر. 2
1حسـاب (بانک) به توانایی طرفاطمینانینااین ریسک عبارت است از ریسک ناشی از 

ــداتش.     ــه تعهـ ــل بـ ــراي عمـ ــد) بـ ــا متعهـ ــتري یـ ــه(مشـ ــلبـ ــوددلیـ وجـ
هـاي  مو همچنین واـ هااز اشخاص معمولی گرفته تا دولتـ ابـحسطرفزیادتعداد

هـاي کلـشـ اري ـریسک اعتبـ ـ  2الت مشتقاتـهاي اتومبیل تا معاماز وامـ مختلف

1- Counterparty
2- Derivatives
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مختلـف  هاي از راهرا فوقیسکر،مؤسساتبه همین دلیل؛گیردیمدمختلفی به خو
به بایستمیمؤسسه، 1حسابطرفیکدر ارزیابی ریسک اعتباريکنند.مدیریت می

سه موضوع توجه داشته باشد:
زمـانی  تعهد یا در یـک دوره : احتمال اینکه شخص، طی دوره2نکولاحتمال.الف

ا نکول کند، چقدر است؟ اگر احتمال نکول ، تعهداتش رسالیکمانند خاص
آن را فراوانـی نکـول   تـوان مـی ،ساله محاسبه شودزمانی یکدورهبراي یک

.نامید3انتظارمورد

: در صورت وقوع نکول، چه میزانی 4محدوده خطر اعتباري (اکسپوژر اعتباري).ب
کـول  به عبارت دیگر در صورتی که شـخص ن از تعهدات در خطر خواهد بود؟

شده چقدر خواهد بود.  هاي نکولمیزان بدهی،کند
توان ازچه کسري از اعتبارات در خطر را می،: هنگام وقوع نکول5هبوديبنرخ.ج

بازیـابی  ،هـاي تسـویه  طریق اقداماتی مانند اعالم ورشکستگی یا سـایر روش 
کرد؟

ن توانایی فـرد  میزااغلب،شود، یک تعهد صحبت می6که از کیفیت اعتباريزمانی
دربرگیرنـده دو جـزء   ،به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیـت اعتبـاري  براي عمل

است.8شدهبینیپیشهبوديو نرخ ب7احتمال نکول تعهد
بایسـت  مـی تر به محدوده خطر اعتباري و کیفیت اعتبـاري،  منظور توجه دقیقبه 

وده خطــر و کــه هــر ریســک از دو جــزء تشــکیل شــده اســت: محــد توجــه داشــت
کننـده جـزء اول و   . براي ریسک اعتباري، محدوده خطر اعتبـاري بیـان  9اطمینانعدم

دهنده جزء دوم است.کیفیت اعتباري نشان

1- Single Counterparty

2- Default Probability
3- Expected Default Frequency
4- Credit Exposure
5- Recovery Rate
6- Credit Quality
7- Obligation Default Probability
8- Anticipated Recovery Rate
9- Uncertainty
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. روش تحقیق3

ها. داده1ـ3

هـاي تـابلویی بـراي    هاي مربوط به متغیرهاي مستقل این پژوهش به صورت دادهداده
در دوره )و معـدن، خـدمات و مسـکن   کشـاورزي، صـنعت  (بخش اصلی اقتصاد چهار

جمهـوري  بوده و به صورت فصلی از بانک مرکزي1388-1379هاي زمانی بین سال
هاي مربوط بـه مطالبـات معـوق    آمار ایران تهیه شده است. دادهو مرکزاسالمی ایران

ها فقط براي کل نظام بانکی و به صورت ساالنه در مراجع آمـاري موجـود اسـت.    بانک
از یـک بـودن در هـیچ  ها به دلیل محرمانـه اي فصلی این متغیر به تفکیک بخشهداده

این متغیر بـه صـورت تقریبـی از طریـق     ،مراجع آماري موجود نیست. به همین دلیل
تـن از اقتصـاددانان   8مرکـزي و مصـاحبه بـا    مصاحبه با مسـئوالن رده پـایین بانـک   

هاي مختلف محاسبه ها براي سالاي و کارشناسان ارشد واحدهاي اعتباري بانکحرفه
هاي مورد مطالعه،شده براي بخشهاي ساالنه تقریب زدهده از دادهشد. سپس با استفا

هاي تبدیل داده1.هاي فصلی تبدیل شدها به دادههاي مطالبات معوق براي بخشداده
و ساالنه به فصلی با توجه به این نکته که مطالبات معوق یـک متغیـر تجمعـی بـوده     

دارد، انجام شده است.2حالت استاك

. معرفی متغیرها2ـ3

الف. متغیر وابسته

ـ نرخ نکول  

(شـامل  هـا مطالبات غیرجاري به کل مطالبات بانـک تنرخ نکول عبارت است از نسب
نشان داده خواهد شد. NPLجاري) که در این تحقیق با عالمت مطالبات جاري و غیر

بندي شد و در طبقـه  زمانی که یک دارایی بانک طبقهبر اساس استانداردهاي موجود، 

هاي فصلیبه دادهMicrofitافزار هاي علمی و نرمکنیکهاي ساالنه با استفاده از تداده-1
تبدیل شد. 

2- Stock
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به آن مطالبات را در درآمـد  تواند سود متعلقبانک نه فقط نمیغیرجاري قرار گرفت، 
خود منظور کند، بلکـه نـاگزیر خواهـد بـود بخشـی از درآمـد جـاري خـود را بـراي          

البـات  نشدن کامل مطالبات خود تحت عنـوان ذخیـره مط  پوشش زیان ناشی از وصول
شـده کنـار بگـذارد. همچنـین بـر      الوصول و یا سـوخت سررسیدشده، معوق، مشکوك

ا نهـ اساس استانداردهاي موجود در کشور، تسهیالتی که به موقع، اقساط اصل و فرع آ
شود. حال چنانچه اقسـاط اصـل و   به عنوان طبقه جاري شناسایی می،شودوصول می

د. شـو نوان طبقه سررسیدگذشته شناسایی میماه به تعویق افتند، به ع2فرع بیش از 
ماه تعهدات خود را عملی نکند، مطالبات وي در طبقـه معـوق   6اگر متقاضی بیش از 

مطالبـات  ،مـاه بـه تعویـق افتنـد    18ثبت خواهد شد. تمـام مطالبـاتی کـه بـیش از     
). در این تحقیق براي سـهولت و  1389ها خواهند بود (برهانی، الوصول بانکمشکوك

الوصـول تحــت عنــوان  ختصـار، تمــام مطالبـات سررسیدگذشــته، معـوق و مشــکوك   ا
نـرخ نکـول   ،شود. متغیر وابسته در این پژوهشمطالبات غیرجاري و یا معوق بیان می

شود.مربوط به هر بخش است که به صورت زیر محاسبه می
نرخ نکـول هـر بخـش از اقتصـاد عبـارت اسـت از       ام:jنرخ نکول مربوط به بخش

بخش مربوط به کل تسـهیالت  سبت مطالبات معوق مربوط به تسهیالت پرداختی به ن
نشـان  NPLjشده به آن بخش در هر دوره زمانی که در این تحقیق با عالمت پرداخت

داده خواهد شد.

ب. متغیرهاي مستقل الگو

tـ ارزش افزوده هر بخش در دوره 

کـه در ایـن   tاز اقتصـاد در دوره  ارزش افزوده برابر است با میزان تولیدات هر بخـش 
داده خواهـد شـد. ارتبـاط بـین شـاخص تولیـدات       نشـان PROj,tتحقیق بـا عالمـت   

توان از دو بعد بررسی کرد. مؤسسـه تحقیقـات   هاي اقتصادي و نرخ نکول را میبخش
گـروه اول  :دکنـ به سه گروه تقسیم مـی رانماگرهاي کالن اقتصادي،اقتصادي امریکا

هـایی هسـتند کـه بـروز     هاي پیشرو است. این نماگرها نخستین شـاخص شامل نماگر
پیشرو، يدهند. در واقع با مشاهده تغییرات در نماگرهاتغییرات اقتصادي را نشان می

هاي اقتصادي ماننـد عرضـه پـول و شـاخص     منتظر بروز تغییرات در مجموعه فعالیت
همزمـان هسـتند. ایـن    قیمت مواد خام صنعتی خواهیم بـود. گـروه دوم، نماگرهـاي   
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هایی هستند که پس از بروز تغییرات در نماگرهاي پیشرو، شـروع بـه   نماگرها شاخص
فروشـی و  هـا، شـاخص قیمـت خـرده    کنند. نـرخ بیکـاري، تولیـدات بخـش    تغییر می

،اند. گروه سـوم فروشی و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت و جاري از این دستهعمده
هسـتند کـه   یهـای باشند. این گروه، شامل شاخصأخیري میبرگیرنده نماگرهاي ترد

هـاي اقتصـادي بـه وقـوع     بروز تغییرات در آنها پـس از بـروز تغییـر در سـایر بخـش     
هاي بانکی.  آالت و تجهیزات و نیز نرخگذاري در ماشیندد؛ مانند سرمایهپیونمی

ز رشد یا رکـود  ها را به عنوان شاخصی اتوان تولیدات بخشبندي میبا این تقسیم
اقتصادي در هر بخش در نظر گرفت. بنابراین، تغییر در تولیدات هر بخش باعث تغییر 

تـوان بازپرداخـت تعهـدات آن    تغییـر در ،هاي آن بخش و در نتیجـه در بازده فعالیت
هاي اقتصادي، تولیـدات اقتصـاد نماینـده    بخش خواهد شد. همچنین بر اساس نظریه

هـاي  بنابراین وقتی تقاضاي کل افزایش پیدا کند، ریسـک تغییرات تقاضاي کل است.
، مقـادیر  اسـمی هـاي  زدایی و جلوگیري از تأثیر ارزش. براي تورمیابدمینکول کاهش

است.هاي ثابت آورده شدهارزش افزوده بر حسب قیمت
tو دوره jـ شاخص قیمت تولیدکننده در بخش 

کننـده  هاي تولیدسطح عمومی قیمت،tو دوره jکننده در بخش شاخص قیمت تولید
نشـان داده  Pj,tگیرد که در این تحقیق با عالمت اندازه میtام و دوره jرا در بخش 

توان از دو دیدگاه ارزیابی ها را میخواهد شد. تأثیر این شاخص بر نکول تعهدات بنگاه
ی محصـوالت  هاي نسـب کرد. نخست اینکه، با تغییر شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت

ها را افزایش هاي مختلف به هم خورده و ریسک فضاي فعالیت بنگاهتولیدي در بخش
یابد. دوم اینکه، با افزایش این شاخص، به دهد، در نتیجه احتمال نکول افزایش میمی

کننـدگان اسـت، بـازده    ي توسط تولیددهنده قیمت محصوالت تولیددلیل اینکه نشان
یابد.میتوان بازپرداخت آنها در ایفاي تعهداتشان افزایشدر نهایت،ها وفعالیت
tارز در دوره ـ نرخ

که در این تحقیـق بـا عالمـت    ،tنرخ ارز برابر است با نرخ برابري ریال و دالر در دوره 
EXRt نشان داده خواهد شد. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر نرخ تورم در داخل کشور و

هاي نسبی نیز باعـث افـزایش   شود. تغییر قیمتنسبی میهايتغییر قیمت،در نتیجه
شود.    افزایش احتمال نکول می،هاي اقتصادي و در نتیجهریسک فضاي فعالیت
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tقیمت نفت در دوره ـ 

اقتصـاد عواملی بـوده کـه  ترینمهمازنفتقیمتتکانهعرضه،طرفهايتکانهبیناز
از .)1387ده اسـت (ابریشـمی و همکـاران،   قرار داتأثیرتحت1970دههازراجهانی

بـر تأثیرگـذار ومهـم متغیرهاياقتصاد ایران یکی ازدرنفتیسوي دیگر، درآمدهاي
ازجـزء مهمـی  عنـوان بـه  حاصل از نفت،اقتصادي است. درآمدهايمتغیرهاي کالن

هاییالسدردلیل،همینداخلی اثر مستقیم دارد. بهتولید ناخالصمقداربرصادرات،
است،شدهمواجهنفتیدرآمدهاينتیجه کاهشدرونفتکاهش قیمتبااقتصادکه

تولیدنفت،جهانیقیمتافزایشهايسالکاهش یافته و درداخلی نیزناخالصتولید
). از سـوي دیگـر،   1385داخلی نیز افزایش یافته است (متوسـلی و فـوالدي،   ناخالص

ي نفتی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، بسیار زیاد هاي ایران به درآمدهاوابستگی
همـراه دارد و  است و افزایش در درآمدهاي نفتی، افزایش تولید ناخالص داخلی را بـه  

تولیـد ناخـالص داخلـی اسـت. همچنـین      يناشی از افزایش تمامی اجزا،این افزایش
فعالیـت،  افزایش قیمـت نفـت، اشـتغال کـل را افـزایش خواهـد داد و رونـق، میـزان        

رود قیمـت  دهد. بنابراین، انتظار میها را افزایش میبنگاهسوددهی و به تبع آن بازده
اثرگذار باشد. در ایـن  ،بر ایفاي تعهدات،هاي مختلف و در نتیجهنفت بر بازده فعالیت

نشان داده خواهد شد.OILPtبا عالمت tتحقیق، قیمت نفت در دوره 

امjی در بخش نرخ سود تسهیالت پرداختـ 

دهنـد.  هاي بهره، قیمت اجاره سرمایه را نشـان مـی  هاي اقتصادي نرخاغلب در نظریه
گیرندگان هاي دریافتی براي وامهاي بهره باعث افزایش هزینه وامبنابراین افزایش نرخ

نرخ گیرندگان قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. در این تحقیق ازو وامشودمی
هاي مختلف اقتصادي به عنوان نـرخ بهـره اسـتفاده    هیالت پرداختی در بخشسود تس

نشان داده خواهد شد.INRj,tبا عالمتشود کهمی
tشاخص کل قیمت سهام در دوره ـ 

SPtدهد که در این تحقیق با عالمـت  این شاخص، عملکرد کل بازار سهام را نشان می

دهنده حرکت اقتصاد به سمت ، نشاننشان داده خواهد شد. اغلب افزایش این شاخص
دهنده حرکت اقتصاد به سمت رکود اقتصادي است.رونق اقتصادي و کاهش آن نشان
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یابد.در نتیجه با افزایش شاخص کل قیمت سهام، نرخ نکول کاهش می

. معرفی الگو 3ـ3

هـایی کـه ریسـک سیسـتماتیک را انـدازه      الگـو ه) در راستاي توسـع 1998ویلسون (
کند که از چهار الگویی را معرفی می،هاي تجاريد، با استفاده از نظریه چرخهگیرنمی

گیرد:  حقیقت نشأت می
کند.  یسازي به کاهش نااطمینانی در مورد زیان کمک متنوع
تمام ریسک سـبد دارایـی را   تواننمیوع،سازي و ایجاد سبد دارایی متنبا تنوع

از بین برد.
یی تا حد زیادي به سالمتی اقتصاد کالن بستگی ریسک سیستماتیک سبد دارا

ها افزایش یابند.در زمان بحران، نکولرودانتظار میدارد، به نحوي که
هـاي کـالن   هاي متفاوتی در برابر شوكهاي مختلف یک اقتصاد، واکنشبخش

دهند.  نشان می
ک گیـري ریسـ  شـده، الگـوي خـود را بـراي انـدازه     ویلسون بر اساس حقایق گفته

هـاي مختلـف یـک    هاي نکـول بخـش  سیستماتیک معرفی کرده است، که در آن نرخ
کند کـه  سازد. وي روشی را بیان میاقتصاد را به متغیرهاي کالن اقتصادي مربوط می

را شناسایی و سبد داراییتوان تأثیر عوامل سیستماتیک بر نرخ نکول از طریق آن می
اي انتخـاب کـرد کـه ریسـک     ی را به گونـه گیري مناسب، ترکیب سبد دارایبا تصمیم

به حـداقل برسـد. در واقـع ویلسـون بـا      سبد داراییسیستماتیک کاهش و نرخ نکول 
اري، نرخ ـرخ بیکـی، نـص ملـشامل تولید ناخال(استفاده از متغیرهاي کالن اقتصادي 

صی که به عقیده او عوامل سیستماتیک در اقتصاد هستند، شاخ)غیرهتورم، نرخ ارز و 
در هـر  ) رکـود یـا رونـق اقتصـادي    (دهنده وضعیت اقتصادکند که نشانرا معرفی می

کند.  دوره است. سپس احتمال نکول را به این شاخص مرتبط می
معـروف اسـت، نشـان    CPV1کـه بـه الگـوي    رامبانی الگـوي ویلسـون  1نمودار

ع انتقـال بـه   دهد نرخ نکول به وسـیله یـک تـاب   طور که شکل نشان میدهد. همانمی

1- Credit Portfolio View (CPV)
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شرایط اقتصادي وابسته است. هر چه از شرایط اقتصادي مناسـب بـه سـمت شـرایط     
.برعکسیابد و رویم، نرخ نکول افزایش میاقتصادي نامناسب پیش می

CPVاحتمال نکول بر اساس شرایط اقتصادي در الگوي . 1نمودار 

,Hickman)مأخذ: 1998)

ین تحقیق با توجه بـه موضـوع مـورد بررسـی کـه قصـد دارد موضـوع نکـول        در ا
شـود.  اسـتفاده مـی  CPVاز الگـوي  ،تسهیالت بانکی را در سطح کالن ارزیـابی کنـد  

هـاي  هـاي ارزش در معـرض خطـر بـوده و در گـروه الگـو      الگوي مورد نظر از نوع الگو
ا در سـطح کـالن بررسـی    هـا ر گیرد. این الگو افزون بـر اینکـه نکـول   شرطی قرار می

کنـد  ها مجزا میداراي یک ویژگی مهم دیگر نیز هست که آن را از سایر الگو،کندمی
عاملی اسـت. در واقـع   ها، یک الگوي چندخالف سایر الگوبر CPVو آن این است که 

توسـط  CPVکنـد. الگـوي   این الگو نرخ نکول را به بیش از یـک متغیـر مربـوط مـی    
اسـت و در واقـع یـک    شدهارائه ) وابسته به کمپانی مکینسی 1997توماس ویلسون (
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ابزار است که به خوبی قادر است ریسک اعتباري سبد دارایی را بـا الگوسـازي رابطـه    
گیري کند.  هاي اقتصادي و ریسک اعتباري اندازهبین چرخه

عاملی است که توزیع شرطی احتماالت نکول بـراي  یک الگوي چندCPVدر واقع 
بـه  ؛کندسازي میکشور شبیهبندي متفاوت را در صنایع مختلف هرهاي با درجهوهگر

احتمال نکول به متغیرهـاي اقتصـاد کـالن ماننـد نـرخ      ،سازيطوري که در این شبیه
هـاي ارز خـارجی،   بیکاري، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بلندمـدت، نـرخ  

شـود. ایـن الگـو مبتنـی بـر مشـاهدات       انداز کل مشروط مـی مخارج دولت و نرخ پس
کنـد. در ایـن   خوبی بین احتمال نکول و اقتصاد، پیوند برقـرار مـی  تجربی است که به

رود، نکـول در اقتصـاد افـزایش    شود زمانی که اقتصاد به سمت رکود میالگو بیان می
،رودیابد. برعکس زمانی که اقتصاد گسـترش پیـدا کـرده و بـه سـمت رونـق مـی       می

هـاي اعتبـاري   چرخـه ،. به عبـارت دیگـر  کندپیدا میدر اقتصاد کاهش ال نکولاحتم
کنند. با توجـه بـه اینکـه وضـعیت     ) پیروي میکاروکسبهاي تجاري (دقیقاً از چرخه

CPVشود، الگـوي  اقتصادي تا حد زیادي به وسیله متغیرهاي اقتصاد کالن تعیین می

اد کالن و احتمال نکول پیوند برقرار کند.  بین متغیرهاي اقتصدهد کهمیروشی ارائه 
جیـت  احتمال نکـول بـه کمـک یـک تـابع ال     است که صورت اینبهCPVالگوي 

مربوط به یک کشور یا یـک  هالگوسازي شده که در آن متغیر مستقل یک شاخص ویژ
وابسـته بـه جریـان متغیرهـاي کـالن اقتصـادي و       ،بخش در آن کشور است که خود

شـود کـه متغیـر    یرهاست. الگوي الجیت در مـواردي اسـتفاده مـی   هاي این متغوقفه
نتخـاب  وابسته از نوع متغیرهاي کیفی باشد. متغیر وابسته در این مـوارد بـه صـورت ا   

جیت الگو، به شکل زیر است:شود.تابع الدوگانه ظاهر می

)1                                                (
t,jYt,j

e1

1
P 


و 0بوده کـه مقـادیر   jو بخش یا صنعت tاحتمال نکول در دوره t,jPبه نحوي که 
ارزش یک شاخص از بخش مورد نظر در اقتصـاد  t,jYدهد، را به خود اختصاص می1

هاي مختلفی وابسـته  دهد و به عاملآن بخش در اقتصاد را نشان میاست که وضعیت 
ا در هر بخش، به وسیله الگـوي  وضعیت اقتصادي ر،هاي کالن اقتصاديشاخصاست.
کنند.عاملی زیر تعیین میچند
)2(t,jt,m,jm,jt,1,j1,j0,jt,j X...XY 
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براي کشـور،  tدهنده وضعیت اقتصادي در دورهزش شاخص نشانارt,jYبه نحوي که
ام اسـت jارزش متغیرهاي کالن اقتصادي در بخـش  t,i,jX.استام jبخش یا گروه 

شـود). تواند صنایع یا کشـورهاي مختلـف را نیـز شـامل    (می m,j1,j0,jj ,...,, 

ام، وjشده براي بخشبردار ضرایب تخمین زده t,m,jt,2,jt,1,jt,j X,...,X,XX   بـردار
,υjاست. tام در دوره jمتغیرهاي کالن مربوط به بخش  tخطا یا جـزء ریسـک   جزء

آید ـ کـه   نکردن سبد دارایی به وجود میمتنوععدم تنوع است ـ ریسکی که به دلیل  
بوده و داراي توزیع نرمال است.  t,jXاز شود مستقلفرض می

   vtjt,j ,0N,,0N 

ی ــ که حالتـ لیل خاصیت متغیرهاي کالن اقتصادي  به دCPVویلسون در الگوي 
را بـا  اـآنهـ شودر میـدي ظاهـاي بعهفه در دورهلب با وقـار آنها اغـویا داشته و آثـپ

) بیان کرده و به صورت زیـر  AR)2((2استفاده از یک الگوي خودرگرسیونی از درجه 
آورد:می

)3(t,i,j2t,i,j2,i,j1t,i,j1.i.j0,i,jt,i,j eXXX  

ام و در دورهjبراي بخـش  ام iارزش متغیر کالن اقتصاديt,i,jX،به نحوي که در آن
t،

1t,i,jX 
و 

2t,i,jX 
هاي متغیرهاي کـالن،  ارزش وقفه 2,i,j1,i,j0,i,jj ,,   بـردار

جزء خطا در این الگو t,i,jeشده براي متغیرهاي کالن اقتصادي و ضرایب تخمین زده
شود نرمال است.که فرض میباشدمی

   ett,i,ejt,i,j ,0Ne,,0Ne  

توان به وسـیله سیسـتم معـادالت زیـر     الگوي احتمال نکول را می،به طور خالصه
بیان کرد:

t,jYt,j
e1

1
P




t,jt,m,jm,jt,1,j1,j0,jt,j X...XY 

t,i,j2t,i,j2,i,j1t,i,j1.i.j0,i,jt,i,j eXXX  

عبارت است از:tEکه بردار 
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به نحوي که:
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خطـا در سیسـتم   يکوواریـانس اجـزا  ـ سدر واقـع مـاتریس واریـان   ∑مـاتریس  
باشد. مقادیر روي قطر اصلی، واریانس اجزاي خطاي مربوط به معادالت و معادالت می

دهد.سایر اجزاي ماتریس، مقادیر کوواریانس دو به دوي اجزاي خطا را نشان می
در این مقاله از متغیر نرخ نکول به جـاي احتمـال نکـول    ،که گفته شدطور همان

متغیـر وابسـته   است،1و 0شود و با توجه به اینکه نرخ نکول عددي بین استفاده می
از روش تخمین مربوط بـه  تواننمیدیگر حالت دوگانه ندارد. بنابراین در تخمین الگو

بایسـت تـابع   تخمین الگو نخسـت مـی  رگرسیون الجیت استفاده کرد. در نتیجه براي
غیرخطی الجیت، با استفاده از تبدیل الجستیک به تابع خطـی تبـدیل شـود. بعـد از     

تـوان الگـو را بـا اسـتفاده از روش     تبدیل تابع الجیت به تـابع خطـی بـه راحتـی مـی     
خطـی  د. در ادامـه، نحـوه تبـدیل تـابع غیر    تخمین ز1هاي به ظاهر نامرتبطرگرسیون

اسـت، در  مـد نظـر  شود. آنچه در استفاده از ایـن الگـو   تابع خطی بیان میالجیت به 
هـاي دریـافتی توسـط افـراد بـا      آوردن رابطه بـین نـرخ نکـول وام   دستبه،درجه اول

متغیرهاي کالن اقتصادي و در مرحله بعد، استخراج آثار نهایی هر یـک از متغیرهـاي   
دادن متغیر وابسته، در ازاي یک رختوضیحی است. اثر نهایی، تغییر در میزان احتمال

واحد افزایش در متغیر توضیحی است. در این تحقیق، متغیـر وابسـته نـرخ نکـول در     
:هاي مختلف کشور است. با استفاده از الگوي الجیت داریمبخش

)4(

e.شود:یر بازنویسی میبراي راحتی، به صورت ز4رابطهپایه لگاریتم طبیعی است

به جاي تخمـین بـه روش حـداکثر   CPVبه دلیل ارتباط اجزاي خطا در سیستم معادالت الگوي -1
شود. هاي به ظاهر نامرتبط استفاده میدرستنمایی از روش رگرسیون

   kk110 X...Xii e1

1
X1YEP 




1390بهار ، 7قتصاد، شماره فصلنامه پول و ا56

)5(

kk110iبه طوري که   X...XY  .است
بیانگر آن چیزي است که تحت عنوان تـابع توزیـع تجمعـی الجسـتیک     5معادله

بـه طـور   iPو کنـد مـی تغییـر و بین iYمعروف شده است. در این الگو 
نـه  iPطور که گفته شد در ایـن الگـو   ) مربوط است. همانiX(یعنی iYغیرخطی به 

ها نیز غیرخطی است. این امر به معنـاي آن اسـت   بلکه بر حسب Xفقط بر حسب
(حداقل مربعات معمـولی) بـراي تخمـین پارامترهـاي الگـوي      OLSمعمول که روش

توان اثبات کـرد کـه بـر خـالف ظـاهر      مذکور قابل کاربرد نیست. لیکن، به راحتی می
را به صورت رابطه خطی بر حسب پارامترها تبدیل کرد. بـراي  5توان رابطه قضیه می

اثبات این بحث داریم:

)6  (

بنابراین داریم:

)7(

حال به طور ساده 





 i

i
P1

P  .نسبت احتمال حادثه مورد نظر بر جایگزین آن اسـت
آید:نتیجه جالب زیر به دست می،حال چنانچه لگاریتم طبیعی بگیریم

)8(

ب بلکه بر حسـ Xکه لگاریتم نسبت برتري یا مزیت است، نه فقط بر حسبLیعنی
الجیت معروف است. بهLپارامترها نیز خطی است. در باال 

تـوان از فراوانـی نسـبی    نوشت، مـی 1و 0را به صورت iPتوان در مواردي که نمی
توان نوشت: استفاده کرد. به عبارت دیگر می

i

i
i N

n
P̂  و در الگو به جايPi ،iP̂ قرار

iYi e1
1

P1
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i

i
Y

Y
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دهیم، بنابراین خواهیم داشت:می

)9(

با توجه به تعریف اثر نهایی، اثر نهایی در این الگو به صورت زیر است:
)10(

را در هر بخش اقتصاد و براي هر متغیر محاسبه کرد MEتوان، میکه در این تحقیق
یک ، ي مورد نظراگر متغیر کالن اقتصاد،و مفهوم آن این خواهد بود که در هر بخش

واحد تغییر کند، نرخ نکول چند واحد تغییر خواهد کرد.

. ارزش در معرض خطر4ـ3

. تعریف1ـ4ـ3
ارزش در معرض خطر، حداکثر زیانی است که کاهش ارزش سـبد دارایـی بـراي دوره    

،شود. به عبارتی دیگـر معینی در آینده با ضریب اطمینان مشخصی، از آن بیشتر نمی
VAR زیان مورد انتظار را تحت شرایط عـادي بـازار و طـی یـک دوره زمـانی      بدترین

بـه ایـن سـؤال پاسـخ     VARگیرد. مشخص و در یک سطح اطمینان معین اندازه می
شده، حداکثر چه میـزان از  درصد احتمال و طی یک افق زمانی تعیینxدهد که بامی

. )1388دپور، (راها در معرض خطر قرار داردارزش دارایی یا سبد دارایی
نشان داد:زیرتوان ارزش در معرض خطر را به صورت از نظر ریاضی می

)11                                              (   VARPPPr 10

و یا
)12         (   VARPPPr 01

که
0P1،در زمان صفرسبد داراییارزشPو،1دارایی در زمـان  ارزش سبد  سـطح

کند کـه احتمـال اینکـه کـاهش ارزش سـبد     خطاي آماري است. رابطه فوق بیان می
اسـت. بـه   دارایی در دوره آتی، بیش از ارزش در معرض خطر باشد، حداکثر برابـر  

دارایی در دوره آتی کمتـر از ارزش در معـرض   احتمال اینکه زیان سبد،عبارتی دیگر

X

P
ME






ikk110

i

i
i UX....X

P̂1

P̂
LnL̂ 
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دارایـی در دوره آتـی را   ارزش سـبد 1است. اگر تابع توزیع تجمعی1خطر باشد، 
معکوس آن یعنی ،نشان دهیمF(P)با 1PFهـاي ارزش سـبد  هنده صـدك دنشان

دارایـی از  باشد. بدین ترتیب ارزش در معرض خطر سـبد رو میدارایی در دوره پیش
:آیدطریق رابطه زیر به دست می

)13                              (  1
P0 FPVAR

که  1PF1388رادپور، است (سبد داراییوزیع ارزش ت2صدك آلفاي.(

هاي محاسبه ارزش در معرض خطر . روش2ـ4ـ3
مطالعات محققان مالی در خصوص معیارهاي محاسبه ریسک بـازار  ،هاي اخیردر سال

تر ارزش در معرض ریسک متمرکـز شـده   هاي محاسبه دقیقبه مطالعه در مورد روش
گیـرد.  در این مورد انجام میبررسی مختصريها،است. در این قسمت با معرفی روش

هاي محاسبه ارزش در معرض خطر به دو نوع پارامتریک و ناپارامتریـک تقسـیم   روش
هـاي تحلیلـی   کوواریانس و برخـی روش ـ شود. روش پارامتریک به روش واریانسمی

ســازي تــاریخی و شــود و روش ناپارامتریــک نیــز بیشــتر شــامل شــبیهخالصــه مــی
باشد.  کارلو میزي مونتساشبیه

کوواریانس)ـ روش پارامتریک (واریانس ـ 

ترین مشخصه رویکردهاي پارامتریک این است که فرض خاصی را در مورد توزیع مهم
گیرد. سپس تمامی محاسبات بـر اسـاس ایـن فـرض     احتمال بازده دارایی در نظر می

ت، توزیـع خطـاي   ــ استیودنیتواند توزیع نرمال، تاین توزیع می.شودتوزیعی بنا می
هاي خاصی را بـراي  یافته و یا هر توزیع آماري دیگر باشد. این رویکردها فرضیهتعمیم
گیرند.  ارزش در معرض خطر به کار میفرایندسازي ساده

هاي رویکردهاي پارامتریک به شرح زیر است:فرضیه
کند.یروي میگذاري و عوامل ریسک از توزیع خاصی پبازده سرمایهالف. 
شود.گذاري از نظر زمانی مستقل فرض میاغلب بازده سرمایهب . 

1- Cumulative Distribution Function
2-  -Quantile
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رابطـه خطـی در نظـر گرفتـه     اغلـب  رابطه بین عوامل ریسک و ارزش دارایی، ج . 
شود.می

کارلوسازي مونتروش شبیهـ
کارلو است. در این روش نیز فـرض  هاي ناپارامتریک، روش مونتدومین روش از روش

ودن توزیع بازدهی الزامی نیست و همچنین براي ابزارهاي مالی که داراي تـابع  بنرمال
از این روش براي محاسـبه ریسـک ایـن ابزارهـا      توانمیباشند،بازدهی غیرخطی می

شـود  کارلو از اطالعات تاریخی اسـتفاده نمـی  سازي مونتاستفاده کرد. در روش شبیه
شده زیاد کـه  سازيهاي شبیهاستفاده از نمونههاي تصادفی وفرایندبلکه با استفاده از 

رسـد. مراحـل   بینـی تغییـرات آتـی بـه انجـام مـی      شود، پیشتوسط رایانه ساخته می
بیـان شـده   ادامـه کارلو براي محاسبه ارزش در معـرض ریسـک در   سازي مونتشبیه
:است

براي متغیرهاي مالی.فرایندتعیین فرایندها و پارامترهاي الف. 
سازي فرضـی قیمـت بـراي تمـام متغیرهـاي مـورد اسـتفاده. تغییـرات         شبیهب . 

آیند.شده به دست میهاي مشخصسازي توزیعهاي فرضی از شبیهقیمت
هـا از روي  و بـازده دارایـی  tهاي مالی در زمان محاسبه و تعیین قیمت داراییج . 

ر گـذاري د دارایـی سـرمایه  شده و محاسـبه ارزش سـبد  سازيهاي شبیهقیمت
. tزمان 

بار به منظور تشکیل 10000یا 1000به دفعات زیاد مثالً 3و 2تکرار مراحل د . 
دارایی.توزیع احتمال ارزش سبد

) از روي توزیـع  α-1گیري ارزش در معـرض خطـر در سـطح اطمینـان (    اندازه. ه
).1388(راعی، t) در زمان piشده بازدهی (سازيشبیه

هاي تحقیق. یافته4
هـاي متغیرهـا   ابتدا مانایی متغیرهاي الگو بررسی و سپس تعداد وقفـه ،این قسمتدر

با استفاده از تخمین الگوهاي با وقفه توزیعی براي متغیرهـا و اسـتفاده از نمودارهـاي    
CPVبه تحلیل نتایج حاصل از تخمـین الگـوي   ،شود. در ادامههمبستگی، تعیین می

هـاي  بـا اسـتفاده از داده  SURتبط یـا اصـطالحاً   هاي به ظاهر نامربه روش رگرسیون



1390بهار ، 7قتصاد، شماره فصلنامه پول و ا60

هاي مختلف اقتصادي شود. سپس براي اینکه مشخص شود بخشتابلویی پرداخته می
براي CPVالگوي ،دندهچگونه به هر یک از متغیرهاي مستقل الگو واکنش نشان می

SURهاي به ظاهر نامرتبط یـا اصـطالحاً   هر بخش به صورت مجزا به روش رگرسیون

آثار نهـایی متغیرهـاي کـالن الگـو بـر نـرخ نکـول در        ،شود. در پایانتخمین زده می
خواهد شد.هاي تابلویی و نرخ نکول در هر بخش محاسبه و تحلیل داده

. بررسی مانایی متغیرها1ـ4

هـا  در داده1لـین و چـو  براي بررسی مانـایی متغیرهـا از آزمـون لـوین،    ،در این مقاله
هاي سري زمانی استفاده شده است. طبق نتـایج  در داده2یکی فولرتابلویی و آزمون د

انـد. طبـق مباحـث    ها، تمـامی متغیرهـاي الگـو در تفاضـل اول مانـا شـده      این آزمون
اقتصادسنجی مربوط به الگوهاي همجمعی، چون تمام متغیرهـا در یـک تفاضـل مانـا     

آنهـا شد و نامانـایی  توان گفت این متغیرها در بلندمدت همجمع خواهنداند، میشده
مشکلی در تخمین الگو و تفسیرهاي آن ایجاد نخواهد کرد.  

هاي بهینه براي متغیرها. تعیین تعداد وقفه2ـ4

هاي بهینه براي متغیرهاي کالن اقتصادي پس از تخمـین یـک الگـوي بـا     تعداد وقفه
تعیین وقفه توزیعی و سپس رسم نمودار همبستگی بین اجزاي اخالل براي هر متغیر

دهـد متغیرهـاي   ها که در پیوست آورده شده است، نشـان مـی  شود. نتایج تخمینمی
تولید و قیمت نفت داراي دو وقفه بهینه و شاخص بـورس داراي یـک وقفـه هسـتند.     
همچنین متغیرهـاي شـاخص قیمـت تولیدکننـده، نـرخ ارز و نـرخ سـود تسـهیالت         

ت تولیدکننـده، نـرخ ارز و نـرخ    پرداختی داراي وقفه نبوده و متغیرهاي شاخص قیمـ 
اند.هاي پیشین خود تأثیر نگرفتهسود تسهیالت پرداختی از دوره

. تخمین الگو 3ـ4

طـور  آورده شده است. همان1در جدول SURآمده از تخمین به روشدستنتایج به
ها، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ شود، ضرایب متغیرهاي تولیدات بخشکه مشاهده می

1- Levin, Lin & chu
2- Dickey Fuller
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مثبت شده است، این متغیرها رابطه مثبتی بـا  ،د تسهیالت پرداختی و قیمت نفتسو
نرخ نکول دارند. به عبارت دیگر با افزایش هر یـک از ایـن متغیرهـا، نـرخ نکـول نیـز       

کنـد. همچنـین ضـرایب متغیرهـاي شـاخص قیمـت تولیدکننـده و        افزایش پیدا مـی 
ه این متغیرها بـا نـرخ نکـول    دهنده این است کشاخص بورس منفی است و این نشان

یابد.مینرخ نکول کاهش ،رابطه معکوس دارند. یعنی با افزایش مقادیر آنها

هاي تابلوییبا دادهSURتخمین الگو به روش . 1جدول 
Probضریب متغیرنام اختصارينام متغیر

cons41071/13-0000/0أعرض از مبد
PRO000024/00000/0هاتولید بخش

EXR1000983/00000/0خ ارز بازار غیررسمینر
P000637/0-0000/0شاخص قیمت تولیدکننده
INR108667/00000/0نرخ سود تسهیالت بانکی

OIL011475/00000/0قیمت نفت
SP00095/0-0000/0شاخص بورس
cons185/7034168/0أ عرض از مبد
PRO(-1)88688/00000/0وقفه اول

PRO(-2)10979/01628/0ه دوموقف
cons93523/50013/0دأ عرض از مب
OIL(-1)0735/10000/0وقفه اول
OIL(-2)17544/0-0125/0وقفه دوم

cons9102/8470000/0أ معادله هشتمعرض از مبد
SP(-1)92814/00000/0وقفه اول

.هاي تحقیقیافتهمأخذ:

ها یک از متغیرهاي مستقل بر نرخ نکول در هر یک از بخشبراي ارزیابی تأثیر هر
بایست سیستم معادالت باال در هر بخش به صورت جداگانـه تخمـین زده شـده و    می

سپس آثار نهایی هر یک از متغیرها در هر بخش محاسبه شود. نتایج مربوط بـه آثـار   
آورده شده اسـت.  2داري آنها در جدول نهایی هر یک از متغیرها به همراه سطح معنا

:باشدآمده در این جدول به شرح زیر میدستنتایج به
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در سایر وتولیدات هر بخش فقط در بخش کشاورزي بر نرخ نکول تأثیري نداشته
داري باال بر نرخ نکول بخش مربوطه تأثیرگذار بـوده  با سطح معنا،این متغیر،هابخش

نعت و معدن و کمترین اثـر، مربـوط بـه    است. بیشترین اثر نهایی، مربوط به بخش ص
هـا  ها مثبت است، بانـک بخش مسکن است. با توجه به اینکه اثر نهایی در تمام بخش

اي تعیـین کننـد   بایست سبد دارایی تسهیالت خود را به گونهبا افزایش این متغیر می
بخش مسکن سپسکشاورزي، که بیشترین سهم تسهیالت پرداختی مربوط به بخش

مات و در آخر به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد.خدو
ها بجز بخش صـنعت و معـدن   ضریب متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی در تمام بخش

دار و مثبـت  درصد معنـا 90درصد و در بخش صنعت و معدن در سطح 95در سطح 
بوده است. بیشترین اثر، مربوط به بخش صنعت و معدن و کمتـرین اثـر، مربـوط بـه     

سکن است. بخش م
دار معنـا ،هـاي کشـاورزي و خـدمات   ضریب شاخص قیمت تولیدکننده در بخـش 

ها منفی و اثر این متغیر بر نرخ نکـول در بخـش   است. ضریب این متغیر در این بخش
خدمات بیشتر از بخش کشاورزي بوده است.

هاي کشـاورزي و خـدمات در سـطح    نرخ سود تسهیالت پرداختی در بخشمتغیر
دار و در بخش صنعت و معـدن  درصد معنا90و در بخش مسکن در سطح درصد 95

معنادار نشده است. عالمت اثر نهایی در بخش خدمات، مثبت است، یعنی بـا افـزایش   
یابـد. همچنـین   نرخ سود تسهیالت پرداختی در هر بخش، نرخ نکول نیز افزایش مـی 

یعنی بـا افـزایش   ست؛اي کشاورزي و مسکن منفی بوده اهعالمت اثر نهایی در بخش
یابد. بیشترین اثر، مربوط بـه  ها نرخ نکول کاهش مینرخ سود تسهیالت در این بخش

بخش خدمات و کمترین اثر، مربوط به بخش مسکن است.
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هاي مختلفاثر نهایی متغیرهاي الگو در بخش.2جدول 

Prob اثر نهایی بخش متغیر
4668/0 10×1 -8 کشاورزي

0000/0هاتولید بخش 10×321 -8 صنعت و معدن
0000/0 10×127 -8 خدمات
0000/0 10×3 -8 مسکن
0000/0 10×68 -8 کشاورزي

0802/0رسمینرخ ارز بازار غیر 10×1742 -8 صنعت و معدن
0009/0 10×724 -8 خدمات
0000/0 10×14 -8 مسکن
0000/0 - 10×224 -8 کشاورزي

شاخص قیمت 
تولیدکننده

7586/0 10×453 -8 صنعت و معدن
0012/0 - 10×15010 -8 خدمات
9381/0 10×1 -8 مسکن
0057/0 - 10×53991 -8 کشاورزي

نرخ سود تسهیالت 
بانکی

3235/0 10×207158 -8 صنعت و معدن
0000/0 10×221547 -8 خدمات
0615/0 - 10×1307 -8 مسکن
0039/0 10×2518 -8 کشاورزي

0006/0قیمت نفت 10×11592 -8 و معدنصنعت
0000/0 10×15647 -8 خدمات
0772/0 10×64 -8 مسکن
0071/0 - 10×27 -8 کشاورزي

0000/0شاخص بورس - 10×636 -8 صنعت و معدن
0000/0 - 10×198 -8 خدمات
0041/0 - 10×1 -8 مسکن

هاي تحقیق.مأخذ: یافته
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. محاسبه ارزش در معرض خطر4ـ4

نظام بانکی کشور، شامل سبد داراییخطر نرخ نکول ارزش در معرض،در این قسمت
بـه دو روش پارامتریـک و   1389هـا، بـراي فصـل اول سـال     تسهیالت پرداختی بانک

بـراي محاسـبه ارزش در   ،شـود. در هـر دو روش  کارلو محاسبه مـی سازي مونتشبیه
شود.گرفته میدارایی نظام بانکی کشور، فروض زیر در نظرمعرض خطر سبد

نظام بانکی شامل چهار دارایی اسـت کـه تسـهیالت پرداختـی بـه      سبد دارایی.1
) کشـاورزي، صـنعت و معـدن، خـدمات و مسـکن     (چهار بخش اصلی اقتصـاد  

شـده در سـبد   هـاي گفتـه  . بردار سهم تسهیالت پرداختـی بـه بخـش   باشدمی
شود.هاي نظام بانکی به صورت زیر در نظر گرفته میدارایی

W= (w1 w2 w3 w4)

W    سـبد  هـاي مختلـف در   : بردار سهم تسهیالت پرداختی نظـام بـانکی بـه بخـش
در زمان صفرهاي نظام بانکی دارایی
w1کشاورزي در زمان صفر: سهم تسهیالت پرداختی به بخش
w2 :سهم تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن در زمان صفر
w3ات در زمان صفر: سهم تسهیالت پرداختی به بخش خدم
w4سهم تسهیالت پرداختی به بخش مسکن در زمان صفر :

باشد، ایـن بـردار   با توجه به اینکه زمان صفر، آخرین دوره مربوط به محاسبات می
به صورت زیر است.1388هاي بانک مرکزي براي فصل چهارم سال بر اساس داده

)23.034.03.013.0(W

کـه عبـارت   ـ آوردن تابع توزیع زیان، نرخ نکول کل نظـام بـانکی    دست. براي به2
ـ است از نسبت تسهیالت غیرجاري بانک ه کـل تسـهیالت پرداختـی نظـام     ها ب

شـود.  نظام بـانکی در نظـر گرفتـه مـی    سبد داراییبه عنوان نرخ زیان بانکی ـ 
ن همچنین نرخ نکول هر بخش از اقتصاد به عنوان نرخ زیان نظـام بـانکی در آ  

بخش خواهد بود. بنابراین خواهیم داشت:
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)14 (
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1j
jjp NPLwNPL

: jNPLوزن هـر دارایـی در سـبد و    :jwدارایـی،  نرخ نکول سبد: pNPLکه در آن
ل مربوط به هر دارایی است. نرخ نکو

کوواریانس)  ـ به روش پارامتریک (واریانسVAR. محاسبه 1ـ4ـ4
شود نـرخ نکـول در   شده در قسمت قبل، فرض میافزون بر فروض گفته،در این روش

نیـز داراي توزیـع   سبد داراییهر بخش داراي توزیع نرمال است. در نتیجه نرخ نکول 
بـا  سـبد دارایـی  . میانگین و واریانس توزیع نـرخ نکـول   نرمال چندمتغیره خواهد بود

آید:هاي واقعی از روابط زیر به دست میاستفاده از داده
)15                                 ()NPL(Ew

4

1j
jj





)16                            (W)(W2  
ها کـه شـامل   بردار سهم دارایی:W، سبد داراییواریانس نرخ نکول :2به طوري که

اتریس واریـانس ـ کوواریـانس بـین نـرخ      : مها در سبد است، سهم هر یک از دارایی
هاست.  ار سهم داراییترانهاده برد:Wها ونکول بخش

شده براي محاسبه ارزش در معـرض خطـر، بـا در اختیـار     با توجه به مطالب گفته
داشتن توزیع احتمال نرخ زیان، کافی است صدك آلفـا را محاسـبه کنـیم. بـا فـرض      

% در سـطح اطمینـان   VARداراي توزیع نرمال هستند، pNPLهاياینکه توزیع داده
 1شود. به صورت زیر محاسبه می

)17                               ( ZVAR%

ابتدا باید میانگین نرخ نکول در هـر  ،بنابراین براي محاسبه ارزش در معرض خطر
را به دست آوریم. پس ییسبد داراکوواریانس بین اجزاي ـ بخش و ماتریس واریانس

هاي کشـاورزي، صـنعت و   هاي نکول بخشهاي فصلی مربوط به نرخاز واردکردن داده
، اطالعـات  Eviewsافـزار  در نرم1388-1379هاي معدن، خدمات و مسکن طی سال

کوواریـانس بـین   ـ هاي نکـول در هـر بخـش و مـاتریس واریـانس     بردار میانگین نرخ
آید:یر به دست میهاي نکول به صورت زنرخ



1390بهار ، 7قتصاد، شماره فصلنامه پول و ا66

)012726.0134239.0178391.0065157.0(






















000074.0000423.0001064.0000405.0

000423.0002836.0006302.0002341.0

001064.0006302.0015444.0005834.0

000405.0002341.0005834.0002220.0

هـاي نکـول،   ها در ترانهاده بردار میانگین نـرخ هاي بانکبا ضرب بردار سهم دارایی
آیـد، مقـدار آن پـس از    نکی به دست مـی نظام باسبد داراییمیانگین نرخ نکول براي 

محاسبه در زیر آمده است.
110556/0

شده بـراي محاسـبه واریـانس سـبد دارایـی،       هاي گفتههمچنین با ضرب ماتریس
برابر خواهد بود با:سبد داراییواریانس 

2 003944/0   062801/0
بنابراین ارزش در معرض خطر برابر است با :

 05/0 %VAR= 110556/0 + 0/062801 ( 645/1 ) = 0/21

 010/ %VAR=0/110556 + 0/062801 ( 326/2 ) = 0/25

یعنـی ؛شده اسـت 21/0درصد برابر 95ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 
بـا  ،اسـت 1389که فصل اول سال ،نرخ نکول سبد دارایی نظام بانکی در دوره بعدي

درصد خواهـد شـد. همچنـین ارزش در معـرض     21حداکثر برابر ،درصد95احتمال 
است.25/0درصد برابر 99خطر در سطح اطمینان 

کارلوسازي مونت. محاسبه ارزش در معرض خطر به روش شبیه2ـ4ـ4

سازي مونت کارلو، ابتدا نرخ نکـول  رزش در معرض خطر به روش شبیهبراي محاسبه ا
با تعـداد تکـرار   سبد داراییو تابع نرخ نکول CPVبر اساس توابع الگوي سبد دارایی

شود متغیرهـاي کـالن داراي توزیـع نرمـال     شود (فرض میسازي میبار، شبیه5000
شـده، ارزش  سازيهاي شبیهر دادهمعیاباشند)، سپس با استفاده از میانگین و انحراف 
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افـزار  شده بـه وسـیله نـرم   سازيشود. خروجی نتایج شبیهدر معرض خطر محاسبه می
@Risk باشد.می3جدول به صورت

سازي مونت ـ کارلوپارامترهاي توزیع سبد دارایی نظام بانکی با روش شبیه.3جدول 

نرخ نکول 
شدهسازيشبیه

بخش 
کشاورزي

بخش صنعت 
معدنو

بخش 
خدمات

بخش 
مسکن

بخش 
دارایی

063273/0462614/0272695/0005781/0241056/0میانگین

04696/0437676/0420608/0002664/0195177/0انحراف معیار

002205/019156/0176911/0000007/0038094/0واریانس

هاي تحقیق.مأخذ: یافته

به شرح زیر است.سبد داراییخ نکول بنابراین پارامترهاي توزیع نر
241056/0

195177/0
ارزش در معرض خطر برابر خواهد شد با:

 0/05 %VAR=0/241056 + 0/195177(1/645) = 0/56

 0/01 %VAR=0/241056 + 0/195177(2/326) = 0/69

شده اسـت، یعنـی   56/0درصد برابر 95ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 
،اسـت 1389نرخ نکول سبد دارایی نظام بانکی در دوره بعـدي کـه فصـل اول سـال     

درصـد خواهـد شـد. همچنـین ارزش در معـرض خطـر در سـطح        56حداکثر برابـر  
است.69/0درصد برابر 99اطمینان 

نظام بانکی . تعیین سبد بهینه براي کل5ـ4

کـردن ارزش در معـرض خطـر در دو روش    سبد بهینه براي نظـام بـانکی بـا حـداقل    
شود.کارلو تعیین میپارامتریک و مونت
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. تعیین سبد بهینه در روش پارامتریک1ـ5ـ4
شـود کـه ارزش در معـرض خطـر     اي انتخاب مـی گونهسبد بهینه براي نظام بانکی به

هاي آن حداقل شود. بنابراین تابع هدف و محدودیتشده در روش پارامتریکمحاسبه
آید.  به صورت زیر درمی

)18(Min %VAR = )NPL(Ew
4

1j
jj



+ 645.1W)(W 

)19                  (5.0w0 j )1s.t

)20   (1
4

1


j

jw

کند که سـهم تسـهیالت پرداختـی بـه هـر بخـش از اقتصـاد        محدودیت اول بیان می
درصد باشد. این محـدودیت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه تمرکـز        50تواند بیشتر از نمی

شـود. بنـابراین   باعث افزایش نرخ نکول در آن بخش میتسهیالت در یک بخش، خود
این محدودیت وارد مدل شده است. ،براي جلوگیري از تمرکز تسهیالت در یک بخش

هـا بایـد برابـر یـک     کند که مجموع سهم تسهیالت بخشمحدودیت دوم نیز بیان می
از کـارلو و بـا اسـتفاده   سـازي مونـت  کـردن تـابع هـدف از طریـق شـبیه     شود. حداقل

:باشدشود که نتایج آن به صورت زیر میانجام میRisk Optimizerافزارنرم
کنـد، ترکیبـی   بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را حداقل می

درصـد، سـهم تسـهیالت    32سهم تسهیالت بخش کشـاورزي برابـر   ،است که در آن
درصـد و  18دمات برابر درصد، سهم تسهیالت بخش خ5بخش صنعت و معدن برابر 

درصد باشد. در صورتی که تسـهیالت بـه ایـن    45سهم تسهیالت بخش مسکن برابر 
) 1389ال ـل اول سـ ـفص(ند، ارزش در معرض خطر یک دوره بعدروش تخصیص یاب

درصـد  12در دوره بعـد، از  سـبد دارایـی  درصد خواهد شد. یعنی نرخ نکول 12برابر 
فراتر نخواهد رفت.
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سبد بهینه نظام بانکی در روش پارامتریک.4جدول 

1000 تعداد تکرار
21/0 مقدار اولیه ارزش در معرض خطر
12/0 سازيارزش در معرض خطر بعد از شبیه
13/0 مقدار اولیه سهم بخش کشاورزي
32/0 سهم بهینه براي بخش کشاورزي
30/0 مقدار اولیه سهم بخش صنعت و معدن
05/0 بخش صنعت و معدنسهم بهینه براي 
34/0 مقدار اولیه سهم بخش خدمات
18/0 سهم بهینه براي بخش خدمات
23/0 مقدار اولیه سهم بخش مسکن
45/0 سهم بهینه براي بخش مسکن

.هاي تحقیقأخذ: یافتهم

سـازي  تشکیل سبد بهینه براي نظام بانکی با استفاده از روش شبیه.2ـ5ـ4
کارلومونت

بـه ،سازي در این قسمت با قسمت قبل در این است کـه در تـابع هـدف   ینهتفاوت به
هـاي  ها، بـر اسـاس داده  هاي نکول بین بخشـ کوواریانس نرخجاي ماتریس واریانس

شده بـراي نـرخ نکـول    سازيهاي شبیهکوواریانس دادهـواریانستاریخی، از ماتریس 
کارلو بـه صـورت   سازي به روش مونتشود. نتایج حاصل از شبیهها، استفاده میبخش

باشد.زیر می
کنـد، ترکیبـی   بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را حداقل می

درصـد، سـهم تسـهیالت    49است که در آن سهم تسهیالت بخـش کشـاورزي برابـر    
درصـد  11درصد، سهم تسهیالت بخش خدمات برابر 13بخش صنعت و معدن برابر 

درصد باشد. در صورتی که تسهیالت بـه ایـن   27بخش مسکن برابر و سهم تسهیالت
) 1389فصـل اول سـال   (ارزش در معرض خطر یک دوره بعـد ،روش تخصیص یابند
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درصـد  25در دوره بعـد از  سـبد دارایـی  خواهد شد. یعنی نرخ نکول درصد25برابر 
فراتر نخواهد رفت.

کارلوزي مونتساسبد بهینه نظام بانکی در روش شبیه. 5جدول 

1000 تعداد تکرار
55/0 مقدار اولیه ارزش در معرض خطر
25/0 سازيارزش در معرض خطر بعد از شبیه
13/0 مقدار اولیه سهم بخش کشاورزي
49/0 سهم بهینه براي بخش کشاورزي
30/0 مقدار اولیه سهم بخش صنعت و معدن
13/0 سهم بهینه براي بخش صنعت و معدن
34/0 دار اولیه سهم بخش خدماتمق
11/0 سهم بهینه براي بخش خدمات
23/0 مقدار اولیه سهم بخش مسکن
27/0 سهم بهینه براي بخش مسکن

.هاي تحقیقیافتهمأخذ:

گیري. نتیجه5
در این تحقیق براي بررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر نرخ نکول نظام بانکی و 

شده براي تحقیق، از یک سیسـتم معـادالت بـه ظـاهر نـامرتبط      یننیل به اهداف تعی
دهـد تمـامی   الگوها نشان میتخمین زده شد. نتایج تخمینSURاستفاده و به روش 

تأثیر معنـاداري  متغیرهاي کالن اقتصادي مورد مطالعه، بر نرخ نکول در اقتصاد ایران
ي مختلـف، متفـاوت بـوده    هـا گذارند. همچنین تأثیر هر یک از متغیرها در بخـش می

توان گفـت ادوار تجـاري کـه در وضـعیت متغیرهـاي کـالن       است. به عبارت دیگر می
تـأثیر متفـاوتی بـر نـرخ نکـول      هـاي مختلـف،  شـوند، در بخـش  اقتصادي متجلی می
گذارند. نتایج مربوط به محاسبه ارزش در معرض خطـر نشـان داد   تسهیالت بانکی می

در دو روش پارامتریـک و ناپارامتریـک بـا    1389ل سال حداکثر نرخ نکول در دوره او
هـاي مختلـف در سـبد بهینـه     هم متفاوت اسـت. همچنـین سـهم تسـهیالت بخـش     

ها در دو روش پارامتریک و ناپارامتریک متفاوت بوده است. هاي بانکدارایی
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. پیشنهادهاي تحقیق6
نظـام بـانکی در اقتصـاد    با توجه به اینکه متغیرهاي کالن اقتصادي بر نرخ نکول الف. 

شود سیاستگذاران پولی و مـالی کشـور بـراي    اند، پیشنهاد میایران تأثیرگذار بوده
جهـت و میـزان   بـه  کاهش مطالبات معوق در نظام بانکی، هنگام اتخاذ سیاسـت،  

تأثیر این متغیرها توجه کنند.
متغیرهاي کالن هاي مختلف، آثار متفاوتی از با توجه به اینکه نرخ نکول در بخشب .

ـ که متشـکل  هاي خود راهاي کشور سبد داراییشود بانکپذیرد، پیشنهاد میمی
اي انتخـاب کننـد کـه    ـ به گونههاي مختلف استت پرداختی به بخشاز تسهیال

ها با توجه به شرایط اقتصادي و تأثیر متغیرهاي کـالن  سهم هر یک از این دارایی
آمـده  دستتوان از نتایج بهن شود. براي این کار میبر نرخ نکول در هر بخش تعیی

سازي مونت کارلو استفاده کرد. در در تعیین سبد بهینه نظام بانکی به روش شبیه
کردن ارزش در معرض خطر که خود بـه  تواند از طریق حداقلواقع نظام بانکی می

ه متغیرهـاي  هاي خود را با توجه بمتغیرهاي کالن وابسته است، نرخ نکول دارایی
عامل ریسک در دوره بعد، به حداقل برساند. بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش 

کند، ترکیبـی اسـت کـه    حداقل می1389در معرض خطر را براي فصل اول سال 
درصـد، سـهم تسـهیالت بخـش     49سهم تسهیالت بخش کشاورزي برابر ،در آن

درصـد و  11ات برابـر  درصد، سهم تسهیالت بخش خدم13صنعت و معدن برابر 
درصد باشد. در صـورتی کـه تسـهیالت بـه     27سهم تسهیالت بخش مسکن برابر 

ال ـل اول سـ ـفصـ (ارزش در معرض خطر یک دوره بعد،این روش تخصیص یابند
درصد خواهد شد.25برابر ) 1389

ها بـر نـرخ نکـول تـأثیر مثبـت امـا       با توجه به اینکه متغیر نرخ ارز در تمام بخشج .
ایر متغیرهـاي مـؤثر بـر    شود در صورت ثبات ستفاوتی داشته است، پیشنهاد میم

ها در هنگام افزایش آن، با توجه بـه آثـار نهـایی ایـن متغیـر، اولویـت       نکول بانک
،اعطاي تسهیالت را ابتدا به بخش مسکن، بعد کشاورزي، بعد خدمات و در نهایت

تواننـد، ریسـک   یـق مـی  هـا از ایـن طر  بخش صنعت و معـدن قـرار دهنـد. بانـک    
خود را کاهش دهند.سبد داراییو نرخ نکول سبد داراییسیستماتیک 

ها بر نرخ نکـول تـأثیر منفـی امـا     از آنجایی که متغیر شاخص بورس در تمام بخشد.
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شود در صورت ثبات سایر متغیرهـاي مـؤثر بـر    متفاوتی داشته است، پیشنهاد می
با توجه بـه آثـار نهـایی ایـن متغیـر، اولویـت       ها در هنگام افزایش آن،بانک،نکول

اعطاي تسهیالت را ابتدا به بخش صنعت و معدن، بعد خدمات، بعـد کشـاورزي و   
تواننـد، ریسـک   هـا از ایـن طریـق مـی    ار دهند. بانکبر بخش مسکن قردر نهایت

سیستماتیک را کاهش داده و زیان خود را حداقل کنند.
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