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در این مقاله بهمنظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکهای چندالیه
سیستم بانکی طراحی میشود .در قالب این مدل نشان داده میشود که چگونه وابستگی ساختار
ترازنامهای بانکها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانکها و درنهایت باعث بحران در کل
اقتصاد میشود .فرض میشود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانکها میباشد که ساختار
ترازنامهای آنها وابسته به یکدیگر است .برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی از دادههای
روزانه شاخص بانکها در فاصله زمانی آذر  ۱۳۸۷تا فروردینماه  ۱۳۹۷استفاده میشود و ارزش
در معرض خطر بازدهی دادههای روزانه شاخص با استفاده از یک مدل  GARCHنمایی برآورد
میگردد .بازدهی روزانه شاخص کل بازار بورس بهعنوان نماینده اقتصاد واقعی در گرفته میشود
رگرسیون کوانتال در دو سطح  ۵0و  ۱درصد برآورد میگردد .در ادامه با استفاده از پارامترهای
برآورد شده در رگرسیون کوانتایل و همچنین براساس سنجه  CoVaRآدریان و برونرمایر
( )20۱۶ریسک سیستمی نظام بانکی برآورد میگردد .نتایج نشان میدهد که میانگین
 ΔCoVaRبرآورد شده  -0٫۸۵۸۷میباشد که مطابق انتظار منفی و نشاندهنده ریسک
سیستمی باالی نظام بانکی است.
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از زمان ایجاد کمیته بال ،مقررات و دستورالعملهای زیادی بهمنظور مقررات گذاری سیستم
بانکی در کشورهای مختلف به بانکهای مرکزی پیشنهاد شده است .بعد از بحران سالهای
 200۹-200۷رویکرد نظارتی بانکهای مرکزی در زمینه نظارت ،از تمرکز بر نظارت بر یک
موسسه مالی به نظارت بر کل سیستم مالی تغییر کرد .تمرکز بر نظارت بر سیستم مالی (بازار
سرمایه ،بازار پول و بازار بیمه) ناشی از اهمیت وقوع ریسک سیستمی و لزوم توجه به ریسک
سیستمی میباشد .ریشه این امر را می توان در سرایت گسترده ریسک بین مؤسسات مالی
بهویژه بانکها دانست که منجر به وقوع بحران در آمریکا و تسری آن به بخش واقعی در
کشورهای اروپایی و سایر کشورها در سراسر دنیا شد .وقوع این بحران نشان داد که روشها
و رویکردهای نظارتی موجود که عمدتاً متکی بر نظارتهای احتیاطی خرد میباشند و بر
شاخصهای عملکردی مؤسسات مالی بهویژه بانکها بهصورت منفرد تمرکز دارند ،قادر به
پیشگیری از وقوع بحران و فروپاشی سیستم مالی نیست .زیرا زمانی که بانکها بهصورت
مستقل از یکدیگر مورد ارزیابی قرار میگیرند ،ممکن است براساس شاخصهای نظارتی خرد
احتیاطی عملکرد خوبی داشته باشند اما کل سیستم بانکی میتواند در معرض آسیب و بحران
باشد؛ زیرا وقوع بحران در یک بانک و سرایت آن به سایر بانکها -که از عملکرد نسبتاً خوبی
برخوردارند -می تواند فروپاشی سیستم بانکی و حتی کل نظام مالی را به همراه داشته باشد.
فروپاشی سیستم بانکی پدیدهای است که در رویکردهای نظارتی خرد احتیاطی  ۱مورد توجه
قرار نمیگیرد (برنر  2و همکاران20۱۱ ،؛ بالنچارد  ۳و همکاران20۱0 ،؛ هنسن  4و همکاران،
 .) 20۱۱بنابراین رویکرد جدید در نظارت بر سیستمهای مالی ،بر رویکرد نظارت احتیاطی
کالن  5تمرکز دارد و هدف آن پایش و کاهش ریسک سیستمی میباشد (دیویس و کریم ،6
200۹؛ بیسیاس  ۷و همکاران .)20۱2 ،گاالتی و موئسنر  ،)20۱۳( ۸در مطالعه خود نشان
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میدهند که بحران مالی  200۷منجر به پذیرش سیاستهای کالن احتیاطی توسط بانکهای
مرکزی شد .دی موراس و دی مندودس  )20۱۷( ۱مدلی را طراحی کردهاند که براساس آن
میتوان ویژگیهای اصلی ابزارهای سیاست کالن احتیاطی را دید.
براساس مطالعات انجامشده در سال  ۱۳۹۱کفایت سرمایه در گروههای بانکهای

سیستمی وجود ندارد .کافمن  )۱۹۹۵( ۳ریسک سیستمی را بهعنوان ریسک پیدایش یک
واکنش زنجیرهای از ورشکستگیها تعریف میکند .در عوض بانک مرکزی اروپا ریسک
سیستمی را بهصورت احتمالی تعریف میکند که طی آن نکول یک مؤسسه منجر به نکول
1
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که از بررسی صورتهای مالی  ۳۵بانک و موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز کشور صورت
گرفته است کفایت سرمایه  ۹بانک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز کشور
باالتر از حد کفایت سرمایه تعیینشده براساس استاندارد بال  Iمیباشد ۵ .بانک دارای نسبت
کفایت سرمایه در سطح استاندارد بال  Iو نسبت کفایت سرمایه  22بانک کمتر از حد استاندارد
میباشد .وضعیت نامناسب کفایت سرمایه بانکهای کشور و افزایش مانده مطالبات معوق
بانکها طی سالهای اخیر و افزاش نکول اعتباری مشتریان بانکها افزایش اضافه برداشت
بانکها از منابع ناپایدار بانک مرکزی با هزینه  ۳4درصد را به همراه داشته است .این امر
احتمال وقوع بحران در سیستم بانکی را افزایش داده و لزوم توجه به ریسک سیستمی را
روشن میکند.
از زمان پیدایش دانش ریسک سیستمی ،محققان تالش کردهاند تا روشهایی را برای
درک بهتر ریسک سیستمی و ابزارهایی برای کاهش آن پیدا کنند .بحران مالی  200۷که از
آن به بحران اعتبار دهی به افراد غیر معتبر  2تعبیر میشود ،باعث توجه دوبارهی پژوهشگران،
مراجع نظارتی و بانکهای مرکزی در مورد این موضوع شد .نخستین گام در تعریف ریسک
سیستمی سنجش دقیق آن میباشد .باوجوداین ،برخالف تعداد روزافزون کارهای انجامگرفته
در مورد این موضوع ،هنوز هیچ اتفاقنظری روی یک تعریف منحصربهفرد و واحد از ریسک
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خصوصی معادل  ،۱0٫۵خصوصی شده  ۶٫۶درصد ،دولتی  ۹٫۳درصد و تخصصی  ۷٫۵درصد
بوده است .براساس رتبهبندی کملز 42 ،درصد از کل بانکهای کشور از نظر کفایت در رتبه
۱؛  2۷درصد در رتبه 2؛  ۱۳درصد در رتبه 4؛  ۱4٫2درصد در رتبه ۳؛ و  4درصد در رتبه ۵
سرمایه قرار داشتهاند (پژوهشکده پولی و بانکی ،۱۳۹۳ ،ص  .)4۹2براساس آخرین مطالعهای
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مؤسسات دیگر خواهد شد .آچاریا  ۱و همکارانش ( )20۱0بر این نکته تأکید دارند که ریسک
سیستمی میتواند بهعنوان ورشکستگی کلی یا مسدود شدن بازار سرمایه در نظر گرفته شود
2
که میتواند باعث کاهش اساسی در فعالیتهای واسطهگری مالی شود .پوزان نوا و دال من
( )20۱۳ریسک سیستمی را بهعنوان زیانهای بالقوه برای سرمایهگذاران و سپردهگذاران

تشکیلدهنده سیستم مالی را یک سیستم بشمار آورده (آدریان و برونرمایر 20۱۶ ،4؛ بوری و
همکاران )20۱4 ،درحالیکه سایر محققین بر این باورند که مفهوم سیستم باید بهاندازهای
گسترده و فراگیر باشد که تمام بخشهای اقتصادی را در بر بگیرد (برنال  5و همکاران20۱4 ،؛
دراکوز و کورتاس  .)20۱۵ ،6بنابراین بسته به اینکه چه عاملی بهعنوان عامل ریسک سیستمی
در نظر گرفته شود ،در ادبیات ریسک سیستمی بر سر اینکه آیا این عوامل را نسبت به سیستم
مالی هر اقتصاد درونزا (کیندلبرگر و آلیبر  )200۵ ،۷یا برونزا (دیاموند و راجان 200۱ ،۸؛ آلن
و وود  )200۶ ،۹فرض کنیم اختالفنظر وجود دارد.
یکی از سنجههای ریسک سیستمی که توسط محققین و مقامات بانک مرکزی بهمنظور
۱0
سنجش ریسک سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد تغییرِ ارزش در معرض خطر شرطی
(𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶∆) است .این معیار این امکان را فراهم میآورد تا ریسک سیستمی بهصورت تأثیر
هر نهاد مالی (بازار یا سیستم) براساس ارزش در معرض خطر (𝑅𝑎𝑉) نهاد دیگر برآورد گردد.
آدریان و برونرمایر (200۹؛  ∆𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅 )20۱۶را بهعنوان سنجه ریسک سیستمی معرفی
Acharia
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زمانی که یک پدیده سیستمی با احتمال پایین رخ میدهد ،تعریف کردهاند.
بهخاطر تنوع در انتخاب معیارهایی که نشاندهنده ریسک سیستمی میباشند و همچنین
به خاطر عواملی که منجر به وقوع ریسک سیستمی میشوند ،تعریف ریسک سیستمی کار
سادهای نیست (بوری  ۳و همکاران .)20۱4 ،برخی از محققین مجموعهای از نهادهای
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نموده و سپس بسط دادهاند .این معیار بهصورت تغییر در ارزش در معرض خطر سیستم مالی
مشروط به اینکه یک نهاد در بحران مالی باشد تعریف میشود .هرچند از این معیار در
مطالعات زیادی برای سنجش ریسک سیستمی در کشورهای توسعهیافته استفاده شده
(آدامز  ۱و همکاران20۱۳ ،؛ برنال و همکاران20۱4 ،؛ بوری و همکاران20۱4 ،؛ دراکوز و

نظام بانکی برآورد میگردد .در این مقاله بر پایه مدل گای  )20۱۳( ۳و بهمنظور تحلیل ریسک
سیستمی نظام بانکی یک مدل شبکهای طراحی شده است .در چارچوب این مدل نشان داده
میشود که چگونه وقوع بحران در یک بانک میتواند به سایر بانکها سرایت کرده و سیستم
بانکی را دچار ریسک سیستمی نماید.
بخشهای بعدی این مقاله بدین شرح است .در بخش  ،2ساختار مدل نظری تحقیق
ارائه و معرفی میگردد .بخش  ۱٫2پویاییهای مدل تشریح شده است .در بخش  ۳معیارهای
سنجش ریسک سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش  4پیشینه پژوهش گزارش
شده است .بخش  ۵به برآورد ریسک سیستمی اختصاص یافته است و سنجه مورد استفاده
در این تحقیق معرفی شده است .در بخش  ۶آزمون نرمال بودن و مانایی سریهای زمانی
تحقیق انجام شده است و سپس نتایج برآوردهای رگرسیون  GARCHو رگرسیون کوانتایل
ارائه شده و براساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶∆ برآورد
شده است .در بخش پایانی نیز نتیجهگیری ارائه میگردد.
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کورتاس20۱۵ ،؛گوتیر  2و همکا گوتیر )20۱0اما در کشورهای درحالتوسعه از این معیار برای
سنجش ریسک سیستمی بهطور گسترده استفاده نشده است .در ایران نیز مطالعات
انجامگرفته در زمینه سنجش ریسک سیستمی محدود میباشد .در این مقاله با توجه به
اهمیت توجه به ریسک سیستمی نظام بانکی؛ با استفاده از سنجه(𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶) ریسک سیستمی

 ۲مدل تحقیق

1

Adams
Gauthiter
3
Gai
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6

در این مقاله بهمنظور تحلیل ریسک سیستمی نظام بانکی و بر پایه مدل گای ( )20۱۳مدل
تحقیق بهگونهای طراحی شده است که ویژگیهای بااهمیت سیستم مالی بهویژه ساختار
ترازنامهای بانکها و وابستگی ساختار ترازنامهای بانکها را نشان دهد .بر این اساس در
چارچوب این مدل میتوان اهمیت ریسک سیستمی نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد𝑁 .
بانک در نظر گرفته میشود که ساختار ترازنامهای آنها به یکدیگر مرتبط است .همچنین فرض
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میشود تعداد 𝑀 اوراق بهادار وجود دارد که بانکها در پرتفوی خود نگهداری میکنند.
l

داراییهای ترازنامهای بانکها متشکل از ، ei :اوراق بهادار؛  ، l iوام بینبانکی بلندمدت؛
s

a

 ، l iوام بینبانکی کوتاهمدت؛  ، c iوجوه نقد و  o iسایر داراییهاست که براساس مجموعه

فعالیتهای یک بانک ایجاد میشود .اما با توجه به اینکه سهم سایر داراییها در ترازنامه بانک
ناچیز است ،این دسته از داراییها در مدل وارد نمیشود ۱ .بنابراین کل داراییهای هر بانک
برابر است با :
()۱

در سمت دیگر ترازنامه بانک ،بدهیها و حقوق صاحبان سهام قرار دارد .بدهیهای بانک
l

شامل ، bi :وامهای بلندمدتی است که هر بانک در بازار بینبانکی از بانکهای دیگر
s

میگیرد2؛  ، biوامهای کوتاهمدتی است که بانک در بازار بینبانکی دریافت میکند
(سپردههای کوتاهمدت سایر بانکها نزد یک بانک)،

oil

di

سپردههای مشتریان نزد بانک و

سایر بدهیهای بانک است .بنابراین کل بدهیهای ترازنامهای بانک برابر است با:

li  bil  bis  d i  oil

()2
معادله زیر ساختار ترازنامهای بانک را به تصویر میکشد:

دستورالعمل بانک مرکزی بانک ها ملزم به رعایت استانداردهای بانک مرکزی در زمینه سرمایهگذاری در اوراق
بهادار میباشند .براساس بخشنامههای بانک مرکزی مجموع سرمایهگذاریهای بانک در اوراق بهادار اعم از
سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه نمیتواند از  40درصد سرمایه پایه باالتر باشد.
 2بازار بینبانکی ( )Interbank Money Marketبخشی از بازار پول است که در آن بانکها و مؤسسات اعتباری
جهت تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود ،با یکدیگر وارد معامله میشوند .این بازار
امکان مبادالت بین مؤسسات سپردهپذیر را فراهم میآورد.
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1

سرمایهگذاری بانک در اوراق بهادار شامل سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه میباشد .براساس
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ai  lil  lis  ci  oia

۱۸۹
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ai  li  eqi

()۳
که در آن

eqi

حقوق صاحبان سهام شامل سود و زیان انباشته و سرمایه پایه میباشد.

پرتفوی اوراق بهاداری که هر بانک نگهداری میکند متشکل از مقدار معینی  ، S داراییهای
مالی است که    1,....,Mمیباشد .ارزش بازاری پرتفوی داراییهای بانک بهصورت زیر
در است:
()4

M

که در آن  Pقیمت هر دارایی S i

میباشد .قیمت دارایی بهصورت درونزا در مدل تعیین

میشود .نظام بانکی را میتوان با استفاده از ماتریسهای وزنی سهگانه از وضعیتهای نگاشت
که  ، W 1وضعیت در معرض خطر بانک در بازار بینبانکی در بلندمدت؛  ، W 2وضعیت در
معرض خطر بانک در کوتاهمدت و  W 3وضعیت در معرض خطر مشترک بانکهاست.
براساس قوانین و مقررات نظارتی ،بانکها ملزماند تا نسبت کفایت سرمایه خود را باالتر از
یک حد آستانهای معین حفظ کنند که توسط بانک مرکزی و براساس استانداردهای کمیته
بال ابالغ میشود .این نسبت برابر است با:
()۵

ai  li

 ib .(l il  lis )   0   s i p i  CRWAi
M

 ه
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ei   1 S i P

که در آن   ibوزن داراییهای بازار بینبانکی در ترازنامه بانک   ،وزن داراییهای
سرمایه باید از یک مقدار آستانهای باالتر باشد بنابراین باید شرط

i  

برقرار باشد که

 حداقل کفایت سرمایه میباشد .دومین محدودیتی که بانکها ملزم به رعایت آن هستند
سپر نقدینگی 1است که عبارت است از:

Buffer

1
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مالی در پرتفوی بانک و ه CRWAوزن سایر داراییها در ترازنامه بانک است .نسبت کفایت

۱۹0

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

) ci   ( d i  bis

()۶

که در آن  پارامتر سپر نقدینگی است .در این مدل بانک از دو طریق دچار زیان میشود؛

زیر میباشد:
N

 sell

  .

i

()۷

}

که در آن 0  sell i  S i



S i

i
N



{P  P0 . exp

i

مقدار هر دارایی است که توسط بانک فروخته میشود و

پارامتری است که نشاندهنده عمق بازار اوراق بهادار است .اگر نسبت کفایت سرمایه

بانک پایین باشد ،بانک میتواند از دو طریق آن را جبران و این نسبت را ترمیم نماید؛ ( )۱از
طریق کاهش اکسپوژر کوتاهمدت در بازار بینبانکی و یا ( )2از طریق فروش بخشی از
داراییهای خود .روشن است که کوتاهترین راه از طریق کاهش اکسپوژر در بازار بینبانکی
است.

در این مدل یک ساختار شبکهای چندالیه از بانکها با ساختار ترازنامهای ناهمگن در نظر
گرفته میشود .اثر هرگونه شوک که در یک نقطه به ترازنامه یک بانک وارد شود و ساختار
کیفیت سرمایه بانک را دستخوش تغییر سازد از طریق مکانیسم وابستگی ترازنامهای بانکها
در بازار بینبانکی بهصورت سیستمی به سایر بانکها سرایت کرده و در یک چرخه پویا تکرار
میشود و این اثرات به سیستم باز میگردد .سازوکار به این صورت است که در بازار بینبانکی،

 ۱حضور بانکها از طریق شرکتهای سرمایهگذاری ،تأمین سرمایهها و همچنین نگهداری داراییهای مالی
بهصورت مستقیم این فرض را تقویت میکند که قیمت داراییهای مالی بهصورت درونزا در مدل تعیین شود.
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 ۱.۲پویایی مدل

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

( )۱بانکهای طرف معامله بانک در بازار بینبانکی به تعهدات خود عمل نکنند و ( )2قیمت
داراییهای بانک کاهش یابد .با توجه به نقش بانکها در بازار داراییهای مالی و اثربخشی
فعالیت بانکها در بازار اوراق بهادار ،فرض میشود که قیمت داراییهای مالی در ترازنامه
بانکها بهصورت درونزا و در چارچوب مدل و براساس فعالیت بانکها و ترکیب این داراییها
در پرتفوی داراییهای مالی بانکها تعیین شود .1بنابراین قیمت داراییهای مالی بهصورت

مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکهای و ...

۱۹۱

در ابتدای هر دوره زیان ناشی از ورشکستگی بدهکاران بانکها در دوره قبل در صورتهای
مالی بانک ثبت میشود .این زیان بهسرعت در ترازنامه بانک بهصورت زیان انباشته انعکاس
مییابد و ساختار ترازنامه بانک را دستخوش تغییر میکند بهطوریکه سرمایه بانک کاهش و
درنتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش مییابد .اگر این زیان به حدی باشد که نسبت

()۸

 

 

f . l s  min( r  max( W 2 f  cbuf ;0); l s


f
که در آن )   ( f 1 , f 2 ,....., f Nدرصدی از وجوهی است که یک بانک از اعتبارات
است.
کرده
خارج
بینبانکی
بازار
در
خود
کوتاهمدت

)  f i  [0,1], i  (1,2,....,N ); r  (r1 , r2 ,.....,rNمقدار و منابعی است که هر بانک
تصمیم می گیرد برای تأمین نقدینگی مورد نیاز و ترمیم نسبت کفایت سرمایه خود از بازار
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کفایت سرمایه بانک کمتر از حد قانونی  قرار گیرد ،بانک برای ترمیم ساختار کفایت سرمایه
خود حجم فعالیت خود در بازار بینبانکی را کاهش میدهد .بهعبارتدیگر بانک تصمیم
میگیرد که چه درصدی از قراردادهای وام یکشبه یا چند شبه و یا هفتگی خود در بازار
بینبانکی را تمدید کند .میزان کاهش اکسپوژر در بازار بینبانکی تا حدی صورت میگیرد که
نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش یابد.این امر بهنوبه خود حجم فعالیت یک بانک در بازار
بینبانکی را کاهش داده و از سوی دیگر منابع در بازار بینبانکی را کاهش میدهد که بهنوبه
خود بانکهای دیگر را با تنگنای اعتباری مواجه میسازد .معادله زیر این چرخه را نشان
میدهد:

s

بینبانکی خارج کند (l1s , l2s ,...,lNs ) .

است و )  cbuf  (cbuf ,1 , cbuf , 2 ,...,cbuf , Nمقدار کل وجوه نقدی است که بانک بیشتر از سپر
 lاکسپوژر هر بانک در بازار بینبانکی در کوتاهمدت

سرمایه بانک به نحوی محاسبه میگردد که حداقل نرخ کفایت سرمایه ابالغی توسط بانک
مرکزی تأمین شود .بر این اساس طبق معادله ( )۵داریم:
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s
نقدینگی خود با شرط ] cbuf ,i  max[ ci   (d i  bi );0نگهداری میکند .نقدینگی و

۱۹2

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

 (d i  bis )  ci
)
1 

()۹

; riliq  min( lis

این مقدار بزرگتر از صفر است اگر شرط )  ci   .( d i  biبرقرار باشد .اگر
s

)  ci   .( d i  biباشد بانک با محدودیت نقدینگی مواجه نیست بنابراین
s

riliq  0

خواهد

()۱0

 i (CRWAi   0  ib .si p )   i ib .(lil  lis  riliq )  eqi
M

)

 i  ib
اگر نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از حد قانونی یعنی



 ri :
liq

min( lis



cap

ri

  iباشد ،مادامیکه نسبت

کفایت سرمایه بانک باالتر از حد قانونی است نیازی به خارج کردن وجوه از بازار بینبانکی

نیست یعنی ricap  0
ri  ricap  riliq

خواهد بود .مقدار نهایی که بانک از بازار بینبانکی خارج میکند برابر

میباشد .به همین ترتیب بانک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود بخشی

از پرتفوی اوراق بهادار خود را در بازار اوراق بهادار عرضه خواهد کرد Z  RN M .ماتریسی

است که هر عضو آن zi  0
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بود .بر همین اساس مقدار وجوهی که بانک برای ترمیم نسبت کفایت سرمایه خود از بازار
بینبانکی خارج کند بهصورت زیر محاسبه میگردد:

نشاندهنده مقداری از اوراق بهادار است که یک بانک در بازار

اوراق بهادار عرضه میکند تا نیاز خود به نقدینگی را تأمین کند .براساس روش نگاشت

ایسنبرگ و نوئه  )200۱( ۱ماتریس  Zو بردار قیمتی متناظر با آن p ،بهصورت زیر محاسبه

()۱۱



 

] p  min[ l ,   . p  c  Z .v

ماتریس  تعهدات (بدهی) بانکها به یکدیگر است .بر این اساس بدهی نسبی هر بانک
به بانکهای دیگر برابر است با:

Eisenburge & Noe

1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6

میشوند:

۱۹۳

مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکهای و ...

 2ji f j
 ij 
 j  2ji f

()۱2


بردار  lکل بدهی بانکها به بانکهای دیگر است:


l    2ji f j

()۱۳

j

 ۳معیارهای سنجش ریسک سیستمی

چنانچه اشاره شد سنجش و برآورد ریسک سیستمی کار آسانی نیست .تعدد تعاریف از ریسک
سیستمی و همچنین تعدد معیارها و سنجههای ریسک سیستمی در رویکردهای مختلف را
میتوان علت اصلی آن برشمرد .بیسیاس و همکاران ( )20۱2مطالعه گستردهای را در زمینه
سنجههای ریسک سیستمی انجام دادهاند .نویسندگان ،سنجههای ریسک سیستمی را
براساس سه معیار (الف) دادههای مورد نیاز( ،ب) حوزه نظارتی (بورس ،بانک و بیمه) و (ج)
دوره مطالعه دستهبندی کردهاند .براساس تعاریف مختلفی که از ریسک سیستمی در ادبیات
موضوع وجود دارد ،آنها پیشنهاد میکنند که در مطالعات و تحقیقات تجربی از چند سنجه

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6

ریسک سیستمی استفاده شود تا بهخوبی ماهیت پیچیده سیستمهای مالی تبیین گردد
(بیسیاس و همکاران .)20۱2 ،همچنین آنها پیشنهاد میکنند که انتخاب سیاستهای
نظارتی باید مبتنی بر سنجه ای باشد که عوامل مختلف ریسک سیستمی را مورد توجه قرار
میدهد.
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و بردار  vبردار ارزش اوراق بهادار است .اگر بانک با فروش اوراق بهادار خود هم نتواند
نیاز نقدینگیاش را تأمین و نسبت کفایت سرمایه خود را ترمیم کند ،ورشکست خواهد شد.
عدم ایفای تعهدات بانک باعث بروز مشکل نقدینگی و کاهش نسبت کفایت سرمایه در
بانکهای دیگر میشود و به همین ترتیب ورشکستگی یک بانک به بانکهای دیگر سرایت
میکند و بدین ترتیب تمام بانکها در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.

۱۹4

سال یازدهم /شماره  /۳۶تابستان ۱۳۹۷

دی جانگ  )20۱0( ۱از تحلیل مقادیر فرین  )EVA( 2استفاده کرده است .آچاریا و
همکارانش ( )20۱0از روش ریزش مورد انتظار سیستمی  )SES( ۳استفاده کرده تا سهم هر
مؤسسهی مالی مجزا را در ریسک سیستمی مورد سنجش قرار دهند .برانلس و انگل )20۱2( 4
با تأکید بر ریزش مورد انتظار نهایی  )MES( 5ریسک سیستمی را اندازه گرفتهاند .آنها با

ریسک سیستمی را بهعنوان زیان مورد انتظار در پرتفوی اعتباری تخمین زدهاند .هوانگ و
همکارانش ( )20۱2در روششناسی توسعهیافته توسط هوانگ و همکارانش ( )200۹را بسط
و توسعه داده و مواردی از قبیل ناهمسانی واریانس وابستگی متقابل بانکها و احتمال تخمین
سهم هر بانک در ریسک سیستمی از جمله مواردی است که آنها به این موضوع اضافه کردهاند.
آدرین و برونرمایر ( ) 200۹با استفاده از رگرسیون کوانتایل ارزش در معرض خطر ()VaR
بخش مالی را مشروط به  VaRیک بانک برآورد کردهاند و آن را با  COVaRنشان میدهند.
سگوویانو و گودهارت  )200۹( ۷و همچنین جین و سیمون  )20۱4( ۸سنجههای ثبات سیستم
بانکی را با استفاده از روششناسی بهینهسازی چگالی احتمال چند متغیری سازگار با
اطالعات  )CIMDO( ۹ارائه میدهند که توسط سگوویانو ( )200۶پیشنهاد شده است.
سگوویانو و گودهارت ( )200۹بخش مالی را بهعنوان پورتفویی از شرکتهای مالی مجزا
تعریف کرده و چگالی احتمال چند متغیرهی دنباله پورتفوی برآورد کردهاند که با دادههای
تجربی بهدستآمده از هر مؤسسه تعدیل شده است .در این مطالعه چگالی احتمال مشترک
بهعنوان یک سنجه ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته است .رویکردهای دیگری به
De Jonghe
Extreme-value-analysis
3
Systemic Expected Shortfall
4
Brownlees & Engle
5
Marginal Expected Shortfall
6
Huang
7
Segoviano & Goodhart
8
Jin & Simone
9
Consistent Information Multivariate Density Optimization Methodology
2
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استفاده از روشهای اقتصادسنجی (مانند مدلهای  )GARCHو مدل وابستگی شرطی پویا
( )DCCهمراه با برآوردهکنندههای غیر پارامتری از دنباله توزیع انتظارات ،روشهایی را
بهمنظور تخمین و پیشبینی  MESتوسعه دادند .هوآنگ  6و همکارانش ( )200۹با استفاده
از سواپ نکول اعتباریِ ( )CDSشرکتهای مالی و همبستگی بین بازده سهام آنها ،شاخص

مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکهای و ...

۱۹۵

سنجش ریسک سیستمی وجود دارد که طی آنها به ابعادی مانند ورشکستگی ( ۱عدم توانایی
در پرداخت بدهی) و سرایت ( 2سوزا  ۳و همکاران ،)20۱4 ،آسیبپذیری و انتشار تأثیرات بالقوه
(سیلوا  4و همکاران ،)20۱۵ ،سنجههای مرکزیت شبکهای (کوزوباش  5و همکاران،)20۱4 ،
ضرایب خوشهبندی  6و ( MSTپاپادیمیترو  ۷و همکاران )20۱۳ ،توجه میشود .از این روشها

سایر سنجهها مورد استفاده قرار گرفته است (کاسترو و فراری 20۱4 ،۸؛ گیاردی و ارگون ،۹
 .)20۱۳عالوه بر اینکه 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶∆ این امکان را فراهم می سازد تا سهم هریک از نهادهای
مالی (بانکمالی) در ریسک سیستمی برآورد شود ،این سنجه به محقق این امکان را میدهد
تا همه مؤسسات را در یک گروه تجمیع کرده و ریسک مشترک را برآورد کند .درواقع
𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶∆ یک فرم حلشده از سنجه ریسک سیستمی است که «وابستگی دنبالهای بین کل
سیستم مالی و یک بخش خاص از سیستم مالی (مانند بانکها) را فراهم میسازد» (آدریان
و برونرمایر.)20۱۶ ،

 ۴پیشینه پژوهش

السینگر  ۱0و همکاران ( )200۶ریسک را در سطح سیستم بانکی مورد ارزیابی قرار دادند .آنها
با استفاده از تکنیکهای استاندارد مدیریت ریسک و یک مدل شبکهای از روابط بینبانکی،
پیامد شوک های اقتصاد کالن برای خطر ورشکستگی بانک را بررسی کردند .در این مقاله
Insolvency
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عموماً برای انجام آزمون استرس سیستم بانکی استفاده میشود که برای اهداف نظارت بانکی
نیز مفید میباشند.
در بین انواع سنجههای ریسک سیستمی ∆𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅 ،که برای اولین بار توسط آدریان و
برونرمایر ( )200۹معرفی و توسط آدریان و برونرمایر ( )20۱۶بسط و گسترش یافت ،بیش از

۱۹۶
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بازخورد بین بانکها و اثرات دومینوی بالقوه ناشی از نکول بانکها بهصراحت مدنظر قرار
گرفته است .آیکمن  ۱و همکاران ( )200۹نشان دادند که چگونه در نظر گرفتن بازخورد طرف
بدهیهای ترازنامه بر ویژگیهای مدل کمی ریسک سیستمی تأثیر میگذارد .آنها از مدل
معروف به رامسی  2استفاده کردند .این مدل براساس جزئیات ترازنامه بانکهای بریتانیایی

استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک مشروط در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه
آن با پرتفوی بازار ،با هدف استفاده از ارزش در معرض ریسک مشروط در تشکیل سبد سهام
بهینه در بازار بورس اوراق بهادار به طراحی مدلی برای پیشبینی و مدیریت ریسک
1
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سرمایه پیشنهادی قرار دارد ،برابر است .در این مقاله برای سنجش ریسک سیستمی و
چگونگی تغییر آن با سرمایه بانک از دو مدل جایگزین «چارچوبی مبتنی بر شبکه و مدل
مرتون» استفاده شده است .آنها با استفاده از نمونه بانکهای کانادایی به این نکته پی
بردهاند که توزیع سرمایه کالن احتیاطی میتواند بهاندازه هفتاد درصد از سطوح سرمایه
مشاهدهشده متفاوت باشد که بهطور بدیهی با اندازه بانک یا احتمال نکول بانک ،افزایش
داراییهای بینبانکی در ارتباط نیست و از تحلیل ساده توزیع ریسک متفاوت است .آدریان و
برونرمایر ( ،)200۹برای سنجش ریسک سیستمی ،ارزش در معرض خطر مشروط (𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶)
سیستم مالی را مشروط به اینکه نهادها در وضعیت بحرانی باشند ،ارائه دادند .گیراردی و
آرگون  ،) 20۱۳( 4مدل مزبور را بسط و توسعه دادند .آنها ریسک سیستمی را برای  4صنعت
مالی مشتمل بر تعداد زیادی از مؤسسات مالی را برای بازه زمانی جون  2000تا فوریه 200۸
برآورد میکنند.
در مورد پژوهشهای انجامشده در ایران در زمینه اندازهگیری ریسک با استفاده از ارزش
در معرض خطر مشروط تحقیقات معدودی صورت گرفته است و تحقیقات و مقاالت موجود
نیز صرفاً به مسئله اندازهگیری ریسک و بهینهسازی پرتفوی براساس ارزش در معرض ریسک
پرداختهاند .دمیرچی ( )۱۳۸۹در مطالعهای تحت عنوان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با
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قرار دارد .آنها نشان میدهند که زیانهای بزرگ در برخی از بانک میتواند با بازخورد طرف
بدهیهای ترازنامه تشدید گردد که منجر به بیثباتی سیستم می شود .گوتیتر  ۳و همکاران
( ) 20۱2در مقاله خود ،الزامات کفایت سرمایه ریسک محور را بهعنوان نقطه ثابتی تعریف
کردهاند که در آن الزامات سرمایهای هر بانک با سهمش در ریسک سیستمیای که تحت نیاز

مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی در قالب یک مدل شبکهای و ...

۱۹۷

سرمایهگذاری پرداخته ،پرتفوی بهینه سرمایهگذار در چارچوب مدل  CoVaRطی مقاطع
زمانی مختلف (ماهانه) تعیین و سپس کارایی مدل با احتساب دو پارامتر ریسک و بازده با
پرتفوی بازار مقایسه گردیده است .نصرتی ( )۱۳۹2مدلی از رویکردهای پیشرفته برای محاسبه
ذخیره سرمایه برای تمامی بانکها و مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا ارائه داده

مورد انتظار سیستمی ( ،)SESوابستگی دنباله پایین ( »)LTDاندازهگیری و ارتباط بین
ریسک سیستمی شرکتها با ارتباطات برون سازمان و اندازه شرکت تعیین شده است.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در  20شرکت موجود در نمونه تحقیق در بازه زمانی
مذکور در اکثریت سنجهها ،شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران ،شرکت سرمایهگذاری امید،
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی ،شرکت معادن روی ایران دارای کمترین و بانک
تجارت و شرکت خودروسازی سایپا دارای بیشترین ریسک سیستمی میباشند .سنجه LTD
و  SESو سنجههای  CESو  MESو  CoVaRدارای عملکرد مشابه با یکدیگر بودهاند.
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فراوانی و شدت و با استفاده از سنجههای  CoVaR ،VaRو همچنین در نظر گرفتن ساختار
همبستگی بین دستههای مختلف ریسک محاسبه شده است .حسینی و رضوی ( )۱۳۹۳با
استفاده از کمبود مورد انتظار سیستمی که یکی از معیارهای این ریسک است ،ریسک
سیستمی را برآورد کردهاند .شیرمحمدی و چاوشی ( )۱۳۹4در تحقیقی جهت سنجش ریسک
سیستمی در نظام مالی (سیستم بانکی ،صنعت بیمه و بورس اوراق بهادار) از روش ΔCoVaR
استفاده کردند و برای ارائه رتبهبندی از بخشهای مالی با توجه به سهم هر یک از ریسک
سیستمی آزمون فریدمن مورد استفاده قرار دادهاند .آذری و رستگار ( )۱۳۹۵با تقسیمبندی
سنجههای مختلف ریسک سیستمی به دو نوع :نوع اول ،سنجههایی که ریسک سیستم را
در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض بحران قرار گرفته است مورد سنجش قرار میدهند و
نوع دوم ،سنجههایی که ریسک یک نهاد را موقعی که سیستم در بحران قرار دارند محاسبه
میکنند؛ به بررسی  20شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران طوری که از ابتدای سال
 ۱۳۹0تا پایان شهریور سال  ۱۳۹4روزانه بهطور میانگین بیشتر از  0٫۵درصد ارزش کل بازار
را داشته باشند و دارای بیشترین تعداد روزهای معامالتی باشند میپردازند.
در این مقاله ،ریسک سیستمی با سنجههای «دلتا ارزش در معرض خطر شرطی
( ) ،)∆CoVaR(αزیان مورد انتظار حاشیهای ( ،)MSEزیان مورد انتظار جزء ( ،)CSEزیان
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است .این مدل با استفاده از رویکرد توزیع زیان شکل گرفته است که اساساً یک رویکرد
بیمهای میباشد .در این پژوهش بر مفهوم کمی سازی ریسک یعنی استفاده از دادههای زیان
پایگاه داده و مدلسازی شدت و فراوانی زیان ،مخصوصاً استفاده از توزیعهای پایدار در
مدلسازی شدت زیان تمرکز شده است .ذخیره سرمایه در این رویکرد با تجمیع توزیعهای

۱۹۸
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 ۵برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی

()۱4
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در این تحقیق از سنجه  CoVaRبرای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی و بهعبارتدیگر
برای برآورد انتقال ریسک از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد بهره میبریم .برنال و همکاران
( )20۱4استدالل میکنند که منظور از سیستم ،کل اقتصاد است و در بین شاخصهای بازار
سرمایه ،شاخصی که دربرگیرنده طیف گستردهتری از بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی میباشد
را میتوان بهعنوان نمایندهای از کل سیستم در نظر گرفت .بهعبارتدیگر میتوان شاخص کل
بازار سرمایه را نمایندهای از بخش واقعی اقتصاد در نظر گرفت .مندونسا  ۱و سیلوا ()20۱۸
بهمنظور برآورد ریسک سیستمی نظام مالی برزیل از رگرسیون کوانتایل استفاده میکنند .آنها
نشان میدهند که میتوان برای برآورد ریسک سیستمی بخش مالی از شاخص بخش مالی
استفاده نمود .بنابراین آنها شاخص بازار سرمایه را بهعنوان نماینده بخش واقعی در نظر گرفته
و از شاخص بخش مالی بهعنوان نماینده بخش مالی اقتصاد استفاده نموده و استدالل
میکنند که  △ CoVaRبهخوبی وابستگی دنبالهای بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد را نشان
میدهد و ریسک سیستمی بخش مالی را برآورد میکند .برای این منظور شاخص کل بازار
سرمایه ( )TEPIXبهعنوان شاخصی که تصویری از تغییرات اقتصادی در صنایع کشور و بخش
واقعی اقتصاد میباشد در نظر گرفته شده است .همچنین از شاخص بانکها بهعنوان شاخصی
که تحوالت سیستم بانکی را تبیین میکند بهره بردهایم 𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅 .ساختار وابستگی دنبالهای
بین دو ارزش در معرض خطر  VaRرا نشان میدهد و ) VaR(aحداکثر زیان مورد انتظار را
در یک بازه زمانی در سطح اطمینان 𝑎  1 −را نشان میدهد:
𝛼 = ) 𝑖𝑎𝑅𝑎𝑉 ≤ 𝑖 𝑋(Pr

که در آن 𝑖 𝑋 نشاندهنده بازدهی یک نهاد مالی یا یک بخش از اقتصاد (سیستم بانکی)
𝒊∥𝒋

𝒊∥𝒋

) 𝑖𝑅( کمتر یا برابر با 𝑅𝑎𝑉 سیستم بانکی باشد .بنابراین 𝒒𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 بهصورت زیر تعریف
میشود:

Mendonça

1
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است .احتمال اینکه بازدهی کمتر یا مساوی 𝑅𝑎𝑉 باشد برابر 𝛼 است 𝐶𝑜𝑉𝑎𝑅𝒒 .برابر با
𝑗𝑞𝑅𝑎𝑉 ( کل اقتصاد یا بازار سرمایه) بهشرط یک حادثه مؤثر بر وضعیت بخش بانکی مانند
) 𝑖𝑅(𝐶 است .این حادثه زمانی تحقق مییابد که بازدهی شاخص بانکها و مؤسسات مالی

۱۹۹
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()۱۵

𝑞=

) 𝒊𝑹(𝑪∥𝒋

𝒒𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 ≤ ) 𝑗𝑅(Pr

()۱۶

j∥Ri =VaRi۵0

−CoVaR q

j∥Ri =VaRiq

j∥j

△ CoVaR q = CoVaR q

در این تحقیق نیز مشابه آدریان و برونرمایر ( )20۱۶و برنال و همکاران ( )20۱4از
رگرسیون کوانتایل برای برآورد  CoVaRبهره میبریم .برنال و همکاران ( )20۱4از شاخص
بازار سرمایه و شاخص بخش مالی برای برآورد ریسک سیستمی استفاده کردهاند .ما نیز در
این تحقیق از دادههای روزانه شاخص کل بازار سرمایه و شاخص بانکها و مؤسسات مالی در
فاصله سالهای آذرماه  ۱۳۸۷تا فروردینماه  ۱۳۹۷استفاده میکنیم.
بهمنظور بررسی ویژگیهای آماری سری زمانی مورد استفاده ،آمارههای کشیدگی و چولگی
توزیع احتمال بازدهی شاخص بانکها و موسسات مالی و اعتباری( )RBANKو بازدهی
شاخص کل بازار سرمایه( )RTEPIXبرآورد گردیده است .همچنین فرضیه نرمال بودن توزیع
احتمال بازدهی دادههای تحقیق از آماره جارک-برا  ۱۹۸0( ۱و  ،)۱۹۸۷آماره  ADمعرفیشده
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توسط اندرسون و دارلینگ  ۱۹۵2( 2و  )۱۹۵4و کرامر -فون میزس  ۳استفاده شده است.
مقادیر تقریبی آمارههای آزمون توسط استفن  )۱۹۷0( 4محاسبه گردیده است .در جدول
شماره  2نتایج آمارههای فوق گزارش شده است .براساس تمام آزمونها نرمال بودن توزیع
احتمال هر دو متغیر رد میشود.
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تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی  △ CoVaRتأثیر نهایی سیستم بانکی در ریسک
کل اقتصاد در شرایطی است که سیستم بانکی در شرایط بحرانی باشد .براساس مقاله آدریان
و برونرمایر ( ،)20۱۶تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی  △ CoVaRبرابر است با اختالف
بین 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 کل اقتصاد برای زمانی که سیستم بانکی در شرایط بحرانی باشد (یک درصد
ارزش در معرض خطر آن باشد) و 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 کل اقتصاد زمانی که سیستم بانکی در سطح ۵0
درصد ارزش در معرض خطر خود باشد .بهعبارتدیگر داریم:

200
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جدول ۱
آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

-0٫000۱۱۳

0٫00۱0

چولگی

0٫۳2۱۳4۹

0٫۳۳۶۵

کشیدگی

۹٫۸۱0۱2۵

۸٫۶۹۹۶

جاک – برا

۱۳۸۷٫۳۸۱
()0٫000

۳0۸۶٫۶۱۳
()0٫000

اندرسون – دارلینگ

4۹٫44۶00
()0٫000

۳۵٫۸44۱۵
()0٫000

کرامر -فون میزس

۹٫۹۱0۶
()0٫000

۶٫۸۸2۹
()0٫000

مقادیر داخل پرانتز مقدار  P-valueمیباشد.
منبع :محاسبات تحقیق

در یک مدل  GARCHفرض بر این است که سری زمانی معادله میانگین ماناست .بهمنظور
بررسی مانایی متغیرهای بازدهی شاخص کل بازار سرمایه و بازدهی شاخص بانکها مؤسسات
مالی ،از آزمونهای دیکی -فولر تعمیمیافته ( )ADFو فیلیپس و پرون ( )PPاستفاده شده
است .نتایج در جدول شماره  2گزارش شده است .نتایج نشان میدهد که بازدهی هر دو
شاخص فاقد ریشه واحد و ماناست.
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آماره

RBANK

RTEPIX

جدول 2
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
Rbank

-۱۹٫۷2۳2

RTPEX

-20٫۸22۶

مقادیر بحرانی
-2٫۵۶۸2

۱%

-۱٫۹4۱2

۵%

-۱٫۶۱۶۳

۱0%

-۳٫۹۶2۱

۱%

-۳٫4۱۱۸

۵%

-۳٫۱2۷۷

۱0%

هر دو آزمون مدل بدون عرض از مبدأ و روند برآورد شده است.

منبع :محاسبات تحقیق

-22٫۱۳۶۹

-۳۵٫2۷40

-2٫۵۶۸2
-۱٫۹4۱2

۵%

-۱٫۶۱۶۳

۱0%

-۳٫۹۶2۱

۱%

-۳٫4۱۱۸

۵%

-۳٫۱2۷۷

۱0%
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متغیر

آماره ADF

آماره PP

مقادیر بحرانی
۱%
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 ۱.۵برآورد واریانس ناهمسانی شرطی با استفاده از مدل )𝟏 𝐄𝐆𝐀𝐑𝐂𝐇(𝟏.

()۱۷

ht = α0 + α۱ ε2t−۱ [۱ − I{εt−۱ >0} ] + ξε2t−۱ I{εt−۱ >0} + 𝛽۱ ht−۱

که  htواریانس شرطی εt−۱ ،انحراف معیار شوک دوره قبل و } I{ωتابع مشخصه است به
صورتی که هنگامیکه  ωدرست باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است .بهمنظور
فائق آمدن بر چولگی که اغلب در بازدههای مالی با آن مواجه میشوند ،نلسون  )۱۹۹۱( 5مدل
گارچ نمایی ( )EGARCHرا معرفی نمود که لگاریتم واریانس شرطی بدون هیچ محدودیتی
برای پارامترها بهصورت زیر مدلسازی میشود:
()۱۸

) + 𝛽۱ 𝐿𝑛(ℎ𝑡−۱

𝜀𝑡−۱
√ℎ𝑡−۱

|+ξ

𝜀𝑡−۱
√ℎ𝑡−۱

| Ln(ℎ𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛼۱

1

Bollerslev
Engle
3
Glosten & Jaganathan & Runkle
4
Leverage effect
5
Nelson
6
Leptokurtosis
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6

یکی دیگر از یافتههای  ،GARCHخصوصیت «لپتوکرتوسی  »6توزیع تجربی بازدههای
مالی است .بهمنظور ایجاد توزیعهای دنبالهدار ،معموالً از توزیع خطای تعمیمیافته ()GED
یا توزیع  tاستیودنت استفاده میشود .بنابراین در این تحقیق نیز عالوه بر فرض گوسی سنتی،
فرض میشود که خطاهای  εtبراساس توزیع  GEDیا  tاستیودنت توزیع میشود .پس از
برآورد مدلهای مختلف برای مدلسازی واریانس شرطی بازدهی شاخص بانکها مدل
) ARMA − EGARCH(1,1انتخاب گردید .این مدل بهترین مدلی است که فرایند واریانس
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برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی الزم است تا ابتدا ارزش در معرض خطر شاخص
بانکها و مؤسسات مالی و شاخص کل بازار سرمایه برآورد گردد .عموماً برای برآورد نوسانات،
2
از خانواده مدلهای  GARCHبالرسلو  )۱۹۸۶( ۱که شکل تعمیمیافته مدلهای  ARCHانگل
( )۱۹۸2است ،استفاده میشود .مدلهای  GARCHغیرخطی برای تبیین رفتار بازارهای
مالی از توانمندی باالیی برخوردارند (بکی حسکویی و صمدی .)۱۳۹۱ ،گالستن ،جگنزان و
رانکل  ،)۱۹۹۳( ۳مدل  GARCHتعدیل شده یا  GJRرا برای توضیح «اثر اهرمی  »4پیشنهاد
کردند .این یک مدل  GARCHنامتقارن است که به واریانس شرطی امکان واکنش به
شوکهای مثبت و منفی را میدهد و بهصورت زیر تعریف میشود:
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شرطی متغیرهای تحقیق را تبین میکند .جدول شماره  ۳نتایج برآورد مدل ARMA −
) EGARCH(1,1برای متغیرهای فوق را نشان میدهد.
جدول ۳
برآورد واریانس غیر شرطی شاخص بانکها با استفاده از مدل )𝐴𝑅𝑀𝐴 − 𝐸𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(۱,۱
معادله میانگین
متغیر

δ0

𝛿2

-0٫000۳۵

0٫۱۹۸

0٫۱400

()-۵٫۳۸

()۵٫۳۷

()۳٫۷4

معادله واریانس
متغیر
) 𝑡Ln(ℎ

𝛿۱

𝑅2

)+ 𝛽1 𝐿𝑛(ℎ𝑡−1

𝜀𝑡−1
√ℎ𝑡−1

0٫0۶۸
|+ξ

𝑊𝐷
2٫0۹

𝜀𝑡−1
√ℎ𝑡−1

-۷٫۱۷۷۶

| Ln(ℎ𝑡 ) = 𝛼0 + 𝛼1

𝛽۱

GED

𝛼0

𝛼۱

ξ

-0٫۳۵۵۵

0٫2002

0٫۱۱0۱

0٫۹۷۷۳

0٫۷۶0۳

()-۷٫۳۱

()۹٫۸2

()۵٫۸۳

2۳۹٫۶۹

()4۱٫۳۸

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج نشان میدهد که تمام ضرایب مدل از نظر آماری معنادار و قابلاتکا میباشند.
معناداری ضریب  ARدر مدل نشان میدهد که بازدهی شاخص تحت تأثیر تغییرات بازدهی
روز قبل میباشد .عالوه بر این ضریب  MAدر مدل مثبت و معنادار است که حکایت از تغییرات
میانگین شاخص تحت تأثیر بازدهی دوره قبل است .در ادامه براساس برآورد واریانس شرطی
بازدهی شاخص ،ارزش در معرض خطر ( )VaRیکروزه در سطح اطمینان  ۹۵درصد برآورد
گردید .از  VaRبرآورد شده برای برآورد  CoVaRو در ادامه برای برآورد  △ CoVaRاستفاده
شده است.

در گام دوم و بهمنظور برآورد 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 در این تحقیق از رگرسیون کوانتایل استفاده شده
است .عالوه بر این همانطور که در بخش پیشین توضیح داده شد ،برای محاسبه △
𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 ابتدا رگرسیون کوانتایل با فرض اینکه ارزش در معرض خطر شاخص بانکها در
سطح  ۵0درصد است برآورد گردید .در ادامه رگرسیون کوانتایل  ۵درصد برآورد شد .برای این
منظور رگرسیون کوانتایل بازدهی شاخص کل بازار سرمایه روی بازدهی شاخص بانکها در
دو سطح اطمینان برآورد گردیده است .آدریان و برنمایر ( )20۱۶استدالل میکنند که متغیر
وضعیت در این رگرسیون تنها یک قید به شمار میرود و نباید آن را بهعنوان یک عامل ریسک
در نظر گرفت .برنال و همکاران ( ) 20۱4رگرسیون کوانتایل را بدون در نظر گرفتن متغیر
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 ۲.۵برآورد رگرسیون کوانتایل
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𝑘𝑛𝑎𝑏𝑅

𝑡rt = δ0 + 𝛿1 𝑟𝑡−1 + 𝛿2 𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 = 𝛿 + 𝜂𝑡 √ℎ
SBC

20۳
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وضعیت برآورد کردهاند .بنابراین در مدل رگرسیونهای کوانتایل تحقیق حاضر متغیر وضعیت
نرخ بازدهی یک دوره قبل شاخص بازار سرمایه در نظر گرفته شده است:
()۱۹

𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠
𝑡𝑅𝑇𝐼𝑃𝐸𝑋𝑞,
= 𝛼𝑞𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚∥𝑖 + 𝛾𝑞𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚∥𝑖 𝑅𝑇𝐼𝑃𝐸𝑋𝑡−۱
𝑖∥𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠
𝑖∥𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠
𝑞𝛽+
𝑡𝑅𝐵𝐴𝑁𝐾𝑞,

جدول 4
برآورد رگرسیون کوانتایل در سطح اطمینان  ۵۰درصد و  ۵درصد
𝑖𝑠𝑎𝑢𝑄
𝑅𝐿 −
۱۱۳2٫۶۹
()0٫000
۳4٫۵2۸
()0٫000

𝒐𝒅𝒆𝒔𝑷
𝟐𝑹 −
0٫2۱
0٫۱4

𝒊∥𝒎𝒆𝒕𝒔𝒚𝒔

𝒕𝑹𝑩𝑨𝑵𝑲𝒒,

𝟏𝑹𝑻𝑰𝑷𝑬𝑿𝒕−

𝒊∥𝒎𝒆𝒕𝒔𝒚𝒔

𝒒𝜶

0٫۳4۷

0٫2۸۱۵

0٫000۳

()۱۹٫0۱

()۱۱٫۸۳

()۳٫۵2

0٫2۸2
()2٫02

0٫۳۱0
()۵٫2

-0٫۱4۱
()-۱۳٫۹

کوانتایل

متغیر
𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠
𝑡𝑞,

𝑋𝐸𝑃𝐼𝑇𝑅

𝑚𝑒𝑡𝑠𝑦𝑠
𝑡𝑞,

𝑋𝐸𝑃𝐼𝑇𝑅

۵0
درصد
 ۱درصد

منبع :محاسبات تحقیق

براساس پارامترهای برآورد شده در هر دو رگرسیون فوق ابتدا  CoVaRو سپس
𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 Δمحاسبه میگردد .جدول شماره  ۵آمارههای توصیفی 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 Δو شکل  ۱مقدار
𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 Δرا نشان میدهد.
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نتایج رگرسیون کوانتایل در هر دو سطح اطمینان در جدول شماره  4گزارش شده است.
نتایج نشان میدهد که ضرایب هر دو مدل از نظر آماری معنادار میباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6
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جدول ۵
آمارههای توصیفی ریسک سیستمی نظام بانکی براساس سنجه 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶𝛥
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف
معیار

کشیدگی

چولگی

جارک-برا

-0٫۸۵۸۷

-0٫۸۵۸۶

-0٫۸4۱۱

-0٫۸۷4۳

0٫002۸۳

۵٫۶۶

-0٫204۳

۵۶۵٫42

نرمال بودن توزیع را رد میکند .عالوه بر این آماره چولگی نشان میدهد که توزیع ،چولگی
چپ دارد .مقدار 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶 Δمنفی است .هر چه مقدار این آماره کمتر باشد ریسک سیستمی
نظام بانکی باالتر است.

 ۷جمعبندی و نتیجهگیری

در این مقاله ریسک سیستمی نظام بانکی کشور با استفاده از سنجه 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶𝛥 آدریان و
برونرمایر ( )20۱۶و با استفاده از دادههای روزانه شاخص بانکها و شاخص کل بازار سرمایه
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همانطور که مشاهده میشود میانگین سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی -0٫۸۵۸۷
میباشد .عالوه بر این میانه توزیع و میانگین تفاوت معناداری ندارند .آماره جارک -برا فرض
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شکل  .۱سنجه 𝑅𝑎𝑉𝑜𝐶Δریسک سیستمی نظام بانکی
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20۵

بهعنوان نماینده بخش واقعی اقتصاد برآورد گردیده است .بدین منظور ابتدا یک مدل شبکهای
چندالیهای از بانکها معرفی گردید و ساختار وابسته ترازنامهای بانکها مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .در قالب این مدل نرخ کفایت سرمایه هر بانک بهعنوان مهمترین متغیر
تصمیمگیری معرفی و نحوه واکنش بانکها به کاهش این نرخ نسبت به سطح استانداردهای

ترمیم ساختار ترازنامهای این دسته از بانکها را ابالغ کند .همچنین پیشنهاد میشود بانک
مرکزی بهطور پیوسته کیفیت داراییهای بانکها فعال را پایش نموده و فعالیت بانکهایی که
ریسک اعتباری آنها میتواند باعث وقوع ریسک سیستمی شود را ملزم به رعایت استاندارهای
بینالمللی در خصوص بهداشت اعتباری کند.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1397.11.36.5.6

میکند .با توجه به اینکه قیمت سهام هر بانک انعکاسی از تمام اطالعات ترازنامهای هر بانک
است ،در چارچوب مدل تحقیق ،شبکه بانکی بهعنوان یک پرتفوی متشکل از بانکهایی در
نظر گرفته شد که ساختار ترازنامهای وابستهای دارند .با این فرض که شاخص بانکها انعکاسی
از وضعیت ساختار وابستگی ترازنامهای بانکهاست تغییرات شاخص و بازدهی آن وارد مدل
شد .بر این اساس ارزش در معرض خطر شاخص با استفاده از مدل  E − GARCHبرآورد
شد .در ادامه با استفاده از رگرسیون کوانتایل بازدهی بازار سرمایه بهصورت تابعی از ارزش در
معرض خطر شبکه بانکی در دو سطح  ۵0و  ۱درصد برآورد .نتایج هر دو مدل از نظر آماری
معنادار میباشند .ضریب بازدهی شاخص در مدل رگرسیون کوانتایل  ۵0و  ۱درصد به ترتیب
 0٫۳44۷و  0٫2۸2برآورد گردید که از نظر آماری معنادار میباشند .در ادامه با استفاده از
ضرایب رگرسیونهای کوانتایل ارزش در معرض خطر شرطی  CoVaRو تغییرات آن
( )ΔCoVaRبهعنوان سنجه ریسک سیستمی برآورد گردید .نتایج نشان میدهد که مقدار این
سنجه مطابق انتظار منفی و میانگین آن  -0٫۸۵۸۷نشاندهنده ریسک سیستمی نظام بانکی
است .براساس نتایج بهدستآمده توصیه میشود که بانک مرکزی بهعنوان باالترین مرجع
سیاستگذاری پولی بهصورت دورهای ریسک سیستمی نظام بانکی را سنجش و بانکهایی که
میتوان ند موجب وقوع بحران در نظام بانکی شوند را شناسایی و اقدامات سیاستی در راستای
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تعیینشده توسط نهادهای نظارتی پرداخته شد و نشان دادیم زمانی که به علت افزایش نرخ
نکول مشتریان اعتباری بانک و کاهش کیفیت داراییهای ترازنامه آن ،نرخ کفایت سرمایه
یک بانک کمتر از سطح استاندارد قرار گیرد ،بانک با کاهش اکسپوژر خود در بازار بینبانکی
نسبت به ترمیم آن اقدام میکنند .کاهش حجم فعالیت بانک بقیه بانکها را دچار مخاطره

20۶
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فهرست منابع
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