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Abstract
Among the essential activities of banks to benefit their clients and themselves is the
allocation of resources. One of the essential aspects of resource allocation is determining the
optimal combination of payment facilities to various economic sectors. In this article, using
the post-modern portfolio theory approach (the Mean-semi variance approach), the optimal
portfolio of shared facilities of Iranian commercial banks is determined. The average monthly
stock return of the companies operating in each sector (during 2008 to 2011) is used as the
return rate of each sector. Results indicate that, in order to have minimum variance or the
maximum risk aversion, participatory facilities should be allocated as follows: 33% to the
industry sector and mining, 22% to the housing and building sector, and 29% to the
agricultural sector. Also commercial and service sector are allocated 16% of the facilities
which is relatively risky, so that with an increase in the risk acceptance of the banking system
and at the expense of decreased share of facilities in the industrial, mining, and housing
sector, the optimum share will increase to 26% and then decrease with further increase in risk
acceptance rate.
Keywords: Optimal Portfolio, Mean-Semi variance Approach, Shared Facilities, Commercial
banks.
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چکیده
تخصیص منابع از جمله فعالیتهای اساسی بانکها برای تأمین مناافع خاود و ماونلینشاان اسات .یکای از جنهاههاای
اساسی تخصیص منابع ،تعیین ترنیب بهینۀ تسهیالت پرداختای باه بخا هاای مختلا

اقتصاادی اسات .در ایان م الاه باا

استفاده از رهیافت نظریۀ فرامدرن سهد سرمایهگذاری رهیافت میاانگین – نای واریاان ،،ساهد بهیناۀ تساهیالت مشاارنتی
بانکهای تجاری ایران بررسی شده است .در این روش به دلیل تکیاه بار مفهاوم ریساک ناام لوی ،معیاار نای واریاان،،
شاخص مناسب انادازه گیاری ریساک نساهت باه معیاار واریاان ،اسات .بادینمنظاور ،میاانگین ماهاناۀ نار باازده ساهام
شرنتهای پذیرفتهشده در بورس نه در هر بخ
آن بخ
بخ

(در دورۀ زمانی )5927-39فعالیت میننند ،بهعنوان معیار نار باازده

استفاده شده است .نتایج نشان میدهد در ریسکگریزترین حالت ،باید حدود  99درصد تسهیالت مشارنتی به
صنعت و معدن ،حدود  99درصد تسهیالت به بخ

نشاورزی تخصیص یابد .همچنین سه تسهیالت بخ
است؛ بهگونهای نه با افزای

مساکن و سااختمان و حادود  93درصاد تساهیالت باه بخا
خدمات و بازرگانی حدود  51درصد و از نوع نسهتاً ریسکپاذیر

درجۀ ریسکپذیری سیست بانکی ،به بهای نااه

معدن و مسکن ،سه بهینۀ آن تا حد  91درصد ،افزای

و سپ ،با افزای

ساه تساهیالت بخا هاای صانعت و

بیشتر ،درجۀ ریسکپذیری ناه

واژههای کلیدی :سهد سرمایهگذاری ،الگوی میانگین -نی واریان ،،تسهیالت مشارنتی ،بانکهای تجاری.

* نویسنده مسؤول

مییابد.
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مقدمه

در نظااام بانکااداری باادون ربااا ،منااابع تجهیزشااده
بانااکهااا ،تخصاایص

براساس یک ت سای بنادی نلای در قالاب ساه دساته از

یکاای از مه ا تاارین ویااای

تسااهیالت و اعتهااارات مااالی بااه مشااتریان باارای انجااام

ع ود با نامهای ع ود مشارنتی ،ع ود مهادلاهای و ساایر

فعالیااتهااای اقتصااادی اساات .بانااکهااا منااابع مااالی

ع اود بااه مت ایایان تخصاایص داده مایشااود .در ع ااود

جذیشده از سپردهگذاران را در قالب تسهیالت باانکی

مشارنتی ،باناک در ساود حاصال از فعالیات اقتصاادی

ارائه مایدهناد و باا ارائاۀ آن باه مت ایایان ماینوشاند

شریک است و اگرچه قهل از مشخصشدن میزان ساود،

بیشااترین منفعاات را نسااب نننااد تااا باارای خااود و

نرخی را تحت عنوان علیالحسای یا حداقل سود ماورد

سپردهگذاران بتوانند نسب درآمد ننند [.]59

انتظار میتواند تعیین و دریافت نند ،این نر نهاید نار

براساااس قااانون عملیااات بانکااداری باادون ربااا،

ق عی محسوی شود .این ع ود در قاانون مزباور ،شاامل

بانک های نشور باید منابع جذیشده از محال ساپرده-

مضاربه ،مشارنت مدنی ،مشاارنت ح اوقی ،مزارعاه و

های مردم را در قالب سه دسته از ع ود با نامهای ع اود

مساقات است .9در ع ود مهادلهای بعد از انع ااد قارارداد

مشارنتی ،ع ود مهادلهای و سایر ع اود باه فعالیاتهاای

و قهل از انجام فعالیات اقتصاادی ،میازان منفعات باناک

مختل

اقتصادی تخصیص دهند.

معلوم و معیّن است و تغییرات احتمالی در ویعیت مالی

ایاان پااژوه  ،ترنیااب بهین اۀ تسااهیالت مشااارنتی

فعالیت مذنور از نظر سود و زیان با م الهاات و منفعات

بانااکهااای تجاااری 5ایااران را در بخ ا هااای مختل ا

بانک ارتهاطی ندارد .این ع ود در قاانون مزباور ،شاامل

اقتصادی شامل بخا هاای صانعت و معادن ،مساکن و

چهار ع اد فاروش اقسااطی ،اجااره باه شارك تملیاک،

ساختمان ،نشاورزی و خدمات و بازرگانی با استفاده از

ساال

و جعالااه اساات .4سااایر ع ااود در برگیرناادۀ ع ااد

نظریۀ فرامدرن سهد سارمایه گاذاری 9بررسای ماینناد.

قاار

الحساانۀ اع ااایی اساات نااه بانااک ف ا در براباار

بارایناساااس ،پا ،از م دمااه و در بخا
مهانی نظری پژوه  ،در بخ
در بخ

سوم به پیشاینۀ پاژوه ،

تحت عنوان نر نارمزد میتواند تعیین نناد .همچناین

پانج  ،یافتاه-

بانکها در چاارچوی قاوانین جااری ،باه تنهاایی یاا باا

چهارم به معرفی الگو ،در بخ

هاااای پاااژوه

و در بخاا

دوم م الااه بااه

پرداخت آنها برای پوش

هزینههای مربوك ،نرخای را

پایاااانی ،نتیجاااهگیاااری و

پیشنهادها م رح میشود.

مشارنت دیگر باناکهاا (و بادون مشاارنت اشاخا
ح وقی غیر بانکی) ،به سرمایه گذاری مست ی میتوانناد
اقدام ننند []55؛ بناابراین ،در ویاع جدیاد و در قالاب

مبانی نظری

ع اااود مشاااارنتی ،باناااک باااهعناااوان یاااک بنگااااه

پ ،از ان االی اساالمی ایاران و باا تصاویب قاانون

سرمایهگذاری بایاد باا مت ایایان تساهیالت ،مشاارنت

عملیات بانکی بدون رباا در شاهریور ساال  5919م ارر

نند و از این طریق برای مونلین خود (ساپردهگاذاران)

شد بانکهای نشاور از حالات یاک موسساۀ اعتهااری
صرف به یک بنگاه سرمایهگذاری تغییر ماهیت یابند.

 .9ع ود مزارعه و مساقات در سیست بانکی نشور اجرا نمیشود.
 .4براساس مادۀ  32قانون برنامۀ پانج توساعه نیاز ساه ع اد باه مجموعاه

1. Commercial Banks
2. Post-modern Portfolio Theory

ع ود قانون عملیات بانکی ربا به نامهای مرابحه ،استصاناع و خریاد دیان
ایافه شده است نه هر سه جزء ع ود مهادلهای هستند.
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نسااب درآمااد ننااد .در ایاان ویااعیت بانااک باه جااای

محاسااهات و پاای بیناایهااای ریااایتبخشاای از رفتااار

دریافت مهلغ ثابت تعیینشده باید در منفعت پاروهههاای

سرمایهگذار ارائاه نماینناد .ماارنوویتز پیشانهاد نارد

ساارمایهگااذاری شااریک شااود .ازایاانرو ،توجااه بااه

الگویی براساس نی واریان ،9،طراحی شود نه به روش

مخااااطرات تجااااری هماااراه باااا جنهاااههاااای مختلا ا

واریانسی ترجیح دارد.

سرمایهگذاری در تأمین مالی پروهههاا و طارحهاا یاا باه
بیان دیگر مدیریت ریساک ،اهمیات خاصای ماییاباد؛
بنابراین ،نظام بانکی باید تأمین مالی گزینههای سارمایه-
گذاری در بخ های مختل

اقتصاادی را باا توجاه باه

علل نامناسب بودن نظریۀ مدرن سهد سرمایهگذاری،
مفرویات زیر است:
 -5واریان ،یا انحاراف معیاار باازده ساهد سارمایه-
گذاری ،معیار مناسهی از ریسک سرمایهگذاری است؛

درآماادهای قاباال انتظااار هاار ناادام و مخاااطرات آنهااا

 -9بااازده ساارمایهگااذاری تمااامی اوراا بهااادار و

صااورت دهااد .در ایاان ویااعیت احتمااال دارد براساااس

داراییها بهطور مناسهی با توزیع نرماال مایتواناد نشاان

نظریۀ سهد سارمایهگاذاری بهیناه ،5از میاان گزیناههاای

داده شود.

اقتصااادی بااا

به عهارت دیگر ،ریسک و بازده نه همیشه واقعیت-

مخاطرات برابر ،به نسانی نه منفعت بیشتری مایتوانناد

های بازارهای سرمایهگذاری را نمیتوانند نشاان دهناد،

نسب ننند ،مهالغ بیشتری تخصیص یابد و بهطور مشاابه

نظریۀ مدرن سهد سرمایهگذاری را محدود میننند.

ساارمایهگااذاری در بخ ا هااای مختل ا

از میان گزینههای سرمایهگذاری در بخ های مختلا

پیشرفتهای صورتگرفته در نظریاۀ ساهد سارمایه-

اقتصادی با میزان بازده مورد انتظار برابر ،نساانی ناه از

گذاری و مدیریت مالی ،بر محدودیتهای مذنور غلهه

مخاطرات نمتری برخوردار هستند ،از اولویت بیشاتری

نرد و به طرح نظریۀ فرامدرن سهد سرمایهگذاری منجار

در دریافت تسهیالت برخوردار شوند.
مارنوویتز )5319(9بنیانگاذار سااختاری مشاهور باه
نظریۀ مدرن سهد سرمایهگذاری است .مها تارین ن ا

شد نه در آن نظریۀ مدرن ،ف

حالت خاصای (حالات

مت ااارن توزیااع بااازدههااا) از فرمااول موجااود در نظریااۀ
فرامدرن است.
رام )5333(4معت اد اسات در نظریاۀ فرامادرن ساهد

ایاان نظریااه ،ایجاااد چااارچوی ریسااک  -بااازده باارای
تصمی گیری سرمایهگذاران است .مارنوویتز با تعری

ساارمایهگااذاری ،دو پیشاارفت اساساای نسااهت بااه نظریاۀ

نمّاای ریسااک ،باارای ساارمایهگااذاران در اماار انتخااای

مدرن دیده میشود:

داراییها و مادیریت ساهد سارمایهگاذاری ،رویکاردی
ریایی ارائه نرد؛ اما همانطور نه مارنوویتز و شاار

 -5ریسک نام لوی را به جای انحراف معیار ،ابازار
سنج

ریسک به نار میگیرد؛

نیز اذعان نردند برای فرماول اصالی موجاود در نظریاۀ

 -9توزیع بازده غیرنرمال را نیز در بر میگیرد.

ماادرن سااهد ساارمایهگااذاری و بااه تعهیاار دیگاار ،شاایوۀ

در نظریااۀ ماادرن سااهد ساارمایهگااذاری ،ریسااک بااا

میانگین واریان ،،محدودیتهای مهمی وجود دارد.
تحت شرای ی خا  ،میتوان نشان داد نظریۀ مدرن

عنوان «تغییرپذیری نل باازدههاا حاول میاانگین باازده»
تعری

میشود و با اساتفاده از واریاان ،یاا باهگوناهای

سااهد ساارمایهگااذاری (شاایوۀ میااانگین  -واریااان،)،

دیگر باا اساتفاده از انحاراف معیاار ،محاساهه مایشاود.

1. Optimal Portfolio
2. Markowitz

3. Semivariance
4. Rom
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نظریۀ مدرن ،بهلحاظ توزیع ،با تماامی عادم اطمیناانهاا

توزیعهای دو پارامتری نرمال یا لوگ نرمال امکانپاذیر

(م لوی و نام لوی) بهطور یکسان برخورد مینند .در

است ،نظریۀ فرامادرن ،از طیا

وسایعی از توزیاعهاای

این ویاعیت ،واریاان ،،معیاار ریساک مت اارن اسات،

غیر نرمال استفاده مینند.

درحالینه افراد بیشاتر از آنکاه باه دنهاال باازده باشاند،
ریسااکگریااز هسااتند .از دیاادگاهی دیگاار ،ریسااک،
مت ارن نیست و شدیداً به سامت تعادیلشادن ،چاولگی

پیشینۀ پژوهش
مکیااان و همکاااران ( )5923سااهد بهینااۀ تسااهیالت

(اریب) دارد [ .]52درحالینه واریان ،،انحراف نامال

بانکی را بهنمک من اق فاازی باا لحااظناردن شارای

بازدهها را از میانگین بهعنوان ریسک محاساهه ماینناد،

ریسک در بانک نشاورزی تهران بررسی نردند .نتایج

از

نااه در دورۀ زمااانی  5929-5927انجااام

نظریااۀ فراماادرن سااهد ساارمایهگااذاری ،آن بخاا

ایاان پااژوه

سرمایهگذاران مربوك

گرفتااه اساات ،نشااان ماایدهااد الگااوی فعلای تخص ایص

است ،مشمول محاسهۀ ریسک مینند؛ بنابراین هر پیامد

اعتهارات بانک نشااورزی باه زیاربخ هاای مختلا ،

یااا نتیجااهای نااه بهتاار از آن هاادف باشااد ،نشاااندهناادۀ

بهینااه نیساات و بااه تعاادیل م اادار تسااهیالت اع ااایی بااه

ریسااک مااالی نخواهااد بااود .معیااار ریسااک نااام لوی

بخ های مختل

نیاز دارد .راعی و همکااران ()5923

(تعدیلی منفی) نظریۀ فرامدرن ،بین نوسانهاای م لاوی

بهینااهسااازی سااهد سااهام را بااا رویکاارد میااانگین– ناای

و نام لوی ،وجه تمایز وایحی ایجاد مینند .در نظریۀ

واریان ،و روش جساتجوی هاارمونی بررسای نردناد.

نوساانهاای نمتار از

نتایج نشان داد روش جستجوی هارمونی در بهینهساازی

نر بازده هدف سرمایهگذار ،مشمول ریسک هساتند و

مفیااد سااهد سااهام ،موفااق عماال ماایننااد و در یااافتن

تمامی نوسانهای بیشتر از این هدف ،نشاندهنادۀ «عادم

پاسخهای بهینه در تمامی سا وح خ رپاذیری و باازده،

از فرصات بادون

دقاات خااوبی دارد .تهراناای و ساایری ( )5922ناااربرد

انحرافها را نه به اهداف خا

فرامدرن سهد سرمایهگذاری ،ف

اطمینان» است نه درواقع ،چیزی بی

ریسک برای بازدههای با پرانندگی زیاد نیست.

الگوی سارمایهگاذاری ناارا را باا اساتفاده از تجزیاه و

در نظریۀ فرامادرن ساهد سارمایهگاذاری ،ایان نار

تحلیل میانگین نی واریان( ،الگوی مارنوویتز) بررسای

بازده هدف ،به حداقل بازده قابل قهول تعهیر میشود نه

نردند .در این م اله نشان داده شد بهناارگیری الگاوی

نشاااندهناادۀ ناار بااازده اساات و باارای پرهیااز از زیااان

میانگین نی واریان ،در چارچوی نظریۀ فرامادرن ساهد

دستیابی به برخی از اهداف مه مالی باید نساب شاود.

اوراا بهااادار بااا مفاااهی ریسااک نااام لوی و اصاال

حااداقل بااازده قاباال قهااول ،راب ای عیناای میااان نیازهااا و

ریسکگریزی سرمایهگاذاران ،همهساتگی نامال دارد،

الزامات مالی سرمایهگذار و داراییهای آنها مایتواناد

بهگونهای نه این مساأله را باا تواباع م لوبیات سارمایه-

باشد [.]51

گذاران و درجات متفاوت از ریسکگریازی مایتاوان

روال بهینهسازی در نظریۀ مادرن و نظریاۀ فرامادرن

من هق دانست .سالمی و بهمنای ( )5929ترنیاب بهیناۀ

سهد سرمایهگذاری این است ناه بارای هار دارایای ،باه

سرمایهگذاریهای بانک نشاورزی را با سهد واقعی آن

توزیع آماری بازده نیاز است نه میزان آن بایاد تعیاین و

م ایسه نردند .همچنین با استفاده از روش درآمد مورد

مشااخص شااود .درحااالینااه نظریااۀ ماادرن ف اا در

انتظاار ،واریاان ،بارآوردی از هزیناههاایی ناه باناک
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بهدلیل اجرای تعهدات توسعهای متحمل میشاود ،ارائاه

تونگ )9955(9تصمی گیری درخصاو

نردند .نتایج بهدساتآماده نشاان داد رفتاار باناک در

ساهد تساهیالت را باه شاکل یاک مساألۀ دو سا حی

تخصیص منابع مالی خود از آنچه ساهد سارمایهگاذاری

طراحی و بررسی نارد .در سا ح باا ،،مادیران اصالی

بهینه پیشنهاد مینند ،فاصله دارد .ازایانرو ،ایانگوناه

بانک قارار دارناد ناه بایاد باا مادّنظر قاراردادن سا ح

استنهاك میشود نه بانک در تأمین ماالی فعالیاتهاای

مشخصی از ریسک ،درخصو

توزیع سارمایۀ باناک

تولیدی و خدماتی ،به ریسک همراه با ایان فعالیاتهاا

میان شعب تصامی بگیرناد .در سا ح پاایین ،هار شاعهۀ

توجه نمینند .این در حالی است نه توجاه باه م ولاۀ

بانک باید در سا ح مشخصای از ریساک درباارۀ ساهد

ریسک میتواند باعث بههود عملکرد بانک و درنتیجاه

تسهیالت شعهه تصمی گیری نند .این مسأله بهصاورت

درآمد آن شود .همچنین نتایج باهدساتآماده،

یک مسألۀ بهینهسازی دو س حی الگوساازی و فرمولاه

نشان میدهد تخصیص بیشتر از حدود  1درصد از منابع

شده است و روشی بر پایۀ روش مونتنارلو برای حال

ماالی غیرتهصارهای باناک باه فعالیاتهاای زراعات،

آن ارائه شده است و درانتها ،نتاایج مثاالهاای عاددی

باغاداری و داماداری ناه جزئای از اهاداف توساعهای

برای تأیید روش ذنر شده است .لین و لیاو )9993( 9باا

زیااد درآمادهای باناک

پیشنهاد الگوی جدیدی با استفاده از الگاوریت هنتیاک،

میشاود؛ زیارا ایان گاروه از فعالیاتهاای تولیادی باا

انتخای سهد بهینه را با تعداد زیادی از معامله در حاداقل

ریسک بیشتری همراه هستند .برایناساس ،برای ترغیب

زماان حال نردناد .نتااایج ایان پاژوه

نشاان داد سااهد

بانک نشاورزی و سایر بانکهای نشور باهتخصایص

سارمایهگاذاری باهدساتآماده باا اساتفاده از الگاوریت

افزای

بانک هستند ،موجب نااه

بهیناهساازی

نشاورزی ،توصیه میشود نمک-

هنتیااک پیشاانهادی ،بساایار بااه ماارز نااارای مااارنوویتز

های دولت به بانکهاای اعتهاردهناده ،باه بخا هاای

نزدیک است .همچنین این الگاو ،مشاکل انتخاای ساهد

بیشتر منابع به بخ

پرمخاطرۀ نشاورزی اختصا

بهینه را در حداقل زمان میتواناد حال نناد .ساورتینو و

یابد.

هورگیاااو )9954( 5مساااألۀ تخصااایص دارایااای در

لی )5334( 4از ریسک نام لوی برای ارزیابی عملکارد

چارچوی روش میاانگین واریاان ،را م العاه نارد .در

صندواهای سرمایهگذاری استفاده نردند .در این م اله

ایاان راسااتا ،وی یااک الگااوی نظااری بهینااهسااازی سااهد

با استفاده از دادههای ماهانه مربوك به  59سال منتهی باه

سرمایهگذاری را مشاخص نارد و بارای مجموعاهداده-

دسااامهر  5339باارای صااندواهااای ساارمایهگااذاری و 1

های تابلویی ،دورۀ زمانی مارس  5339تاا ماارس 9959

شاااخص بااازار سااهام ،مفیاادبودن اسااتفاده از ریسااک

به نار برد .در بخشی از این م اله ،وی الگاوی جدیادی

نااام لوی در ارزیااابی عملکاارد صااندواهااای ساارمایه-

از برآورد بازده داراییها پیشنهاد نرد ناه آن را باا ساه

گذاری نشان داده شد.

الگوی بازده تاریخی داراییهاا ،الگاوی قیماتگاذاری
دارایاایهااای ساارمایهای و بااازده برآوردشااده باار مهنااای
متغیرهای بنیادی بنگاه Tترنیب نرده است و در مساألۀ
بهینااهسااازی سااهد ساارمایهگااذاری بااه نااار باارده اساات.
1. Georgiev

2. Twng
3. Lin and Liu
4. Sortino and Lee
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روش پژوهش
در پاژوه

( )4
حایار باهنماک الگاوی بهیناهساازی

, i=1,…,G

میانگین -نی واریان ،،تاابع هادف ناه حاداقلساازی
ریسک تسهیالت سیست بانکی در بخ هاای مختلا
اقتصادی با توجه به قید بازده ماورد انتظاار (در شارای
عدم است را

) است ،در نرمافزار  MATLABاجارا و

انتخاای ساهد سارمایهگاذاری بهیناه باا تهیاین مجموعاه
سهدهاای ناارا و انتخاای از باین مجموعاۀ ناارا انجاام
میشود.
با فر

اینکه  mitنر بازده تح ق یافتۀ تسهیالت

iام ) (i=1,...,Gاز زماان  tتاا t+1باشاد mit ،در

بخا

زمان  tنامشخص است؛ اما میانگین شرطی آن را باا ، it
واریان ،شرطی آن را با   iitو نوواریان ،شرطی باین
بازده تسهیالت بخ

iام وjام را با   ijtمیتاوان نشاان

داد .انتظارات ،مشروك به مجموعه اطالعات  tاسات
نه در زمان  tمجهول است؛ یعنی:

(  ، Et (mit )  E (mit / tنااه درآن  Eنماااد

امید ریایی است .

در الگوی میانگین -واریان ،،مسألۀ سیسات باانکی،
انتخای سهدی از تسهیالت مشارنتی در هر دوره اسات
نه واریان ،سهد تسهیالت را برایتحصیل بازده ماورد
انتظار معیّنی به حداقل برساند؛ یعنی:

نااه در آن   Rt2واریااان ،سااهد تسااهیالت Rt ،
بااازده مااورد انتظااار سااهد تسااهیالت و  Witسااه نسااهی
تسااهیالت iام در سااهد اساات؛ امااا ایاان مسااأله راهحاال
منحصربهفرد 5نادارد؛ باهگوناهای ناه راه حال بهیناه باه
درجااۀ ریسااکگریاازی سیساات بااانکی بسااتگی دارد.
مجموعه سهدهای سرمایه گذاری ناه پاساخ ایان مساأله
9

هستند ،با مرز نارا تشریح میشوند .مارز ناارا ،مکاان
هندسی تماامی ساهدهای سارمایهگاذاری ناارا اسات و
سهد سرمایهگذاری نارا نامیده میشود ناه در آن های
سهد سرمایه گذاری با انحراف معیار یکسان ،اما با باازده
مورد انتظار بزرگتر از آن و هی ساهد سارمایهگاذاری
با بازده یکسان اماا باا انحاراف معیاارنمتر از آن وجاود
نداشته باشد .برای دستیابی به پاساخ منحصاربهفارد بایاد
رجحانهای سیست بانکی بهطور صریح با تابع م لوبیت
مورد انتظار فرموله شود .فر

میشود م لوبیات ماورد

انتظار با بازده مورد انتظار ،راب ۀ مثهت و با ریسک ساهد
تسااهیالت ،راب اۀ منفاای داشااته باشااد []9؛ امااا براساااس
رهیافت نای واریاان ،ف ا باازدههاای تصاادفی ناه از
میانگین بازده پایینتر باشند ،در محاسهۀ ریسک اساتفاده

( )5
G

wit  0

G

min wjt  Rt2   wit w jt  ijt
i 1 j 1

میشوند .درح ی ت در ایان تعریا

از ریساک ،میازان

انحراف از بازده مورد انتظار تا جایی خ رآفارین اسات
نه به زیان سرمایه گذار بیانجامد و در غیر این صاورت،

( )9
G

 Rt   wit  it

s.t.

i 1

انحراف از بازده ،های گوناه ریساکی ایجااد نماینناد؛
بنابراین در محاسهۀ ریسک در مواقعی ناه م ادار باازده
تصادفی از بازده مورد انتظاار بیشاتر باشاد ،م ادار صافر

( )9
1

G

جایگزین تفاوت آن دو میشود.

w

it

i 1

1. Unique solution
2. Efficient frontier
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باارایناساااس فرمااول ناای واریااان ،بااهصااورت زیاار
م رح میشود:

بااورس نااه در هاار بخ ا

(در دورۀ زمااانی)5927-39

فعالیت میننند ،استفاده شد .بدینترتیب ،بردار میانگین
ناار بااازده چهااار بخا

()1

mit it
بنابراین ،به جای تابع هدف در الگاوی فاوا ،راب اۀ
∑

= Semi var

اقتصااادی ،شااامل بخا هااای

صاانعت و معاادن ،خاادمات و بازرگااانی ،نشاااورزی و
مسکن و ساختمان به دست آمد و برای تعیین سهد بهیناۀ

شمارۀ  1جایگزین میشود [.]3

تسااهیالت نظااام بااانکی ،ناارمافاازار  MATLABباه نااار

( )1

گرفته شد.
( mit

∑

)  jt

∑

∑

( m jt

=min wjt z
∑

) it

میدهد .این نمودار ،مکان هندسی تمامی سهدهای نارا
است و ارتهاك بین بازده ماورد انتظاار ساهد تساهیالت و

یافتهها
در پااژوه

تصویر شمارۀ ( )5مرز نارای نظاام باانکی را نشاان

حایاار بااهدلیاال نهااود آمااار ناار بااازده

حاصل از اع اای تساهیالت نلیّاۀ باناکهاا باهتفکیاک
بخ های اقتصادی ،معیار بازده هار بخا  ،از میاانگین
ماهانۀ نار باازده ساهام شارنتهاای پذیرفتاهشاده در

ریسک سهد تساهیالت را نشاان مایدهاد .ن اۀ شاروع
نمودار سهد حداقل نی واریان ،اسات .در ن اۀ شاروع،
ریساااک نظاااام باااانکی در نمتااارین حاااد خاااود و
ریسکگریزی در بیشترین حالت است.

Mean-Variance-Efficient Frontier
8.5

8

7.5

6.5

6

5

4.8

4.6

4
4.2
4.4
)Risk (Standard Deviation

3.8

3.6

شکل شمارۀ ( :)1مرز کارای تسهیالت نظام بانکی

5.5
3.4

Expected Return

7
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شیب نسهتاً با،ی نمودار در ن ۀ شاروع ایان مفهاوم
را ماایرساااند نااه بااازده بیشااتر ف ا بااا افاازای

نمودار با افزای
نمی افزای

ناااچیز

در خور توجه ریسک ،بازده باهم ادار
مییابد.

ریسک ،امکانپذیر است؛ اما با حرنت در طول نمودار

براساس نر های بازده شرنتهای فعاال در باورس

بهسمت با ،مالحظاه مایشاود شایب نماودار آرام آرام

اقتصاادی در ساالهاای  5927تاا

ناه

در بخ های مختل

مییابد و این حالت بر این مویوع د،لات دارد

 5939سه بهیناۀ تساهیالت مشاارنتی نظاام باانکی (در

نه در ریسکهای با،تر ،برای بازده بیشتر ،باید ریسک

قالب بخا هاای اقتصاادی) م اابق جادول شامارۀ ()5

بهصورت زیادی افزای

حاصل میشود:

یاباد ،تاا جاایی ناه در انتهاای

جدول ( )1سبد بهینۀ تسهیالت مشارکتی نظام بانکی طی سالهای 1831-09در طول مرز کارا
بازده سهد تسهیالت

ریسک سهدتسهیالت

WM

WK

WKHB

WS

1/2395

9/4242

95/72

92/34

51/42

99/73

1/5115

9/1955

95/25

91/22

53/35

99/93

1/4979

9/1431

95/21

49/99

99/54

55/33

1/7939

9/1923

95/22

19/51

91/97

5/13

1/3259

9/7491

52/27

12/99

99/25

9

7/9193

9/2319

51/95

11/11

52/99

9

7/1943

4/9213

55/71

71/99

59/94

9

7/7312

4/9911

2/53

29/94

2/41

9

2/9122

4/1192

4/14

35/13

9/12

9

2/9492

4/2992

9

5

9

9

افزای

نه در آن:

مییابد ،بهگونهای نه آخرین ردیا  ،باه ساه

 WM,WK,WKHB,WSبهترتیب ،معرف سه بهیناۀ

بهینۀ تسهیالت مشارنتی بخ هاای گونااگون در ساهد

تسهیالت مشارنتی بخ های صنعت و معدن ،خدمات

سوداگری مربوك است .الهته آخرین سهد جادول الزامااً

و بازرگانی ،نشاورزی و مسکن و ساختمان است.

به درجۀ ریسکگریزی صفر یا با،ترین درجۀ ریسک-

اولااین ردیاا

جاادول شاامارۀ ( )5بااه سااه بهینااۀ

تسهیالت مشارنتی بخ های مختل

اقتصادی در سهد

پذیری نظام بانکی مربوك نیست؛ یعنی با افزای

درجاۀ

ریسکپذیری و رسیدن آن به یک حد مشاخص (و ناه

حداقل ریسک مربوك است؛ یعنی سهد بهینه در ردیا

الزاماً م دار بینهایت) ،ریسک پذیرترین سهد تساهیالت

اول جاادول ،بااه ریسااکگریزتاارین حااد نظااام بااانکی

حاصل میشود.

(نمترین حد ریسکپذیری) مربوك است.
با حرنت به سامت پاایین جادول ،درجاۀ ریساک-
گریزی نظام بانکی ناه

و درجاۀ ریساکپاذیری آن

همانگوناه ناه در جادول مشااهده مایشاود ساه
تسهیالت مشارنتی دو بخ
و ساختمان با افزای

صنعت و معادن و مساکن

ریسکپذیری نااه

ماییاباد و
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درنهایت ،به صفر مایرساد .ساه تساهیالت مشاارنتی
بخ

است .سه بخ

بازرگاانی و خادمات نیاز در ابتادا باا

نشاورزی نیز با حرنت باه سامت پاایین جادول

افزای

ریسکپاذیری افازای

ماییاباد تاا جاایی ناه در انتهاای جادول و در

ناه

می یابد و درنهایت ،به صفر مایرساد؛ بناابراین،

افازای

ماییاباد؛ ولای مجادداً

بیشترین حد ریسک پذیری به یک میرسد .ایان بادین

درصورتی ناه نظاام باانکی بخواهاد باه ماهیات واقعای

مفهوم است ناه در بیشاترین حاد ریساکپاذیری نظاام

قراردادهای مشارنتی عمل نند ،ساه بهیناۀ تساهیالت

بااانکی ،تمااامی تسااهیالت مشااارنتی بایااد بااه بخاا

مشارنتی آن در سهد حداقل ریسک ،باه شارح جادول

یابد تا سهد تساهیالت بهیناه باشاد؛

نشاورزی اختصا

شاامارۀ ( )9و دامنااۀ تغییاارات سااه بهینااۀ تسااهیالت

بنابراین ،در این دورۀ زمانی ،تسهیالت مشارنتی بخا

مشارنتی به بخ های اقتصادی نیز برمهنای معیاار نار

نشاورزی (شاید به دلیل اینکه بازده آن متأثر از شارای

بازده به شرح جدول شمارۀ ( )9خواهد بود.

آی و هوایی است) از نوع نامالً ریسکپذیر (پرخ ار)
جدول ( )2سهم بهینۀ تسهیالت در سبد حداقل ریسک
مسکن و ساختمان

نشاورزی

خدماتو بازرگانی

صنعت و معدن

بخ های اقتصادی

%99

%93

%51

%99

سه های بهینه

جدول ( )8دامنۀ تغییرات سهم بهینه تسهیالت در قالب بخشهای اقتصادی
مسکن و ساختمان

نشاورزی

خدمات و بازرگانی

صنعت و معدن

0<WM<22%

29%<WK<100%

0< WKHB< 26 %

0 < Ws< 33 %

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به یافتههای بخ
این پژوه

سه اختصا
قهل ،نتاایج و پیشانهادهای

بخ

اقتصادی
سه

دهد تا ترنیب سهد تسهیالت مشاارنتی

نظام بانکی بهینه باشد.

به شرح زیر خواهد بود:

با توجه به یافتههاای جادول شامارۀ ( )9ساه بهیناۀ

با توجه به یافتههای جادول شامارۀ ( )9درصاورتی

تسهیالت مشارنتی بخ

صنعت و معادن ،حادانثر 99

نه نظام بانکی بخواهاد باه ماهیات واقعای قراردادهاای

درصد (در سهد حداقل ریسک) است و این بدین معنای

مشارنتی عمل نند و در بیشترین درجۀ ریسکگریازی

صانعت و معادن در

قاارار بگیاارد ،بایااد حاادود  99درصااد از ناال تسااهیالت
مشارنتی را به بخ
بخ

صنعت و معادن 93 ،درصاد را باه

نشااورزی 99 ،درصاد را باه بخا

مسکن و  51درصاد را باه بخا

است نه اگر سه تسهیالت بخا
نظام بانکی نشور بی
بانکی ناه

از ایان میازان شاود ،باازده نظاام

مییاباد و ساهد تساهیالت نظاام از حالات

سااختمان و

بهینه خاار مایشاود .ساه بهیناۀ تساهیالت مشاارنتی

بازرگاانی و خادمات

خدمات و بازرگانی در ساهد حاداقل ریساک 51

بخ

درصاااد و ایااان ساااه حااادانثر تاااا  91درصاااد قابااال
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 سه بهینۀ تسهیالت مشارنتی بخ.افزای یافتن است
 درصاد اسات و93 نشاورزی در سهد حاداقل ریساک
 افاازای،درجاۀ ریسااکپااذیری

ایاان سااه بااا افاازای

 درنهایت اینکه سه بهیناۀ تساهیالت مشاارنتی.مییابد
مسااکن و ساااختمان در ترنیااب بهیناۀ تسااهیالت

بخا

 درصد (در ساهد حاداقل99  حدانثر،نظام بانکی نشور
.ریسک) است
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