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Abstract
Maximization of the share holders` wealth is the main objective in assets and liabilities management which depends on two
key factors: risk and return. To attain this, the optimal management of the balance sheet could assist to maximize the profit
and minimize the risk. This study investigates primarily the functionality of risk and return, and subsequently inspects their
effects on the maximization of stockholders wealth by the means of network analysis method. To realize the proposed
balance sheet of Tejarat Bank, and then a Multi Objective model of goal programming model has been applied. In this work,
the criterion of risk and return have been estimated as ideal parameters in order to determine the model considering the
existing structural limitations. The result shows that all defined objectives except market risk has been accomplished while
deviations of all parameters except market risk has been taken into account as zero.
Keywords: Goal programing, Risk, Return, ANP, Assets and liabilities management
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چکیده
 حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو.هدف از مدیریت داراییها و بدهیها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است
 ثروت، سود را حداکثر و انواع ریسکهای آن را میتوان حداقل و از این طریق، با مدیریت بهینۀ ترازنامه.عامل ریسک و بازده قرار میگیرد
 ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، این پژوهش.سهامداران را حداکثر کرد
 برای بهدستآوردن ترازنامۀ. بانک تجارت است، مطالعۀ موردی در این پژوهش. وزن اهمیت آنها را مشخص میکند،تحلیل شبکهای فازی
 زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی بهصورت آرمان وارد الگو. الگوی آرمانی وزنداری مدّنظر قرار میگیرد،پیشنهادی بانک تجارت
 نتایج حاصل از الگو نشان میدهد کلیّۀ اهداف تعیینشده بهجز ریسک. الگو حل میشود،شده و با توجه به محدودیتهای ساختاری موجود
. بهطور کامل تحقق یافته و انحرافهای تمامی آرمانها بهجز ریسک بازار صفر شده است،بازار
 مدیریت داراییها و بدهیها، فرایند تحلیل شبکهای فازی، ریسک و بازده، الگوسازی آرمانی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
یکی از مهمترین و پیچیددهتدرین مفداهیم در عرصدۀ

سیستم بانکداری ،ضرورت مدیریت بهینۀ ترازنامه که با

صنعت بانکداری ،مدیریت مؤثر داراییها و بدهیها در

ثددروت سددهامداران در ارتبددای مسددتقیم اسددت ،احسدداس

بانکهدا (مددیریت مدؤثر ترازنامده) اسدت .دارایدیهدا و

میشود .از آنجا که با مددیریت بهیندۀ دارایدی و بددهی،

بدهیهدا بدهطدور در خدور تدوجهی در دو دهدۀ گذشدته

ثروت سهامداران را میتوان حداکثر کرد ،این پدژوهش

همددراه بدددا رشدددد و ادادددام مؤسسدددات مدددالی و رهدددور

مددیکوشددد ترازنامددۀ بهینددهشدددب بانددک تجددارت را بددا

محصوالت و خددمات مدالی جدیدد ترییدر یافتده اسدت.

بهکارگیری تکنیک برنامهریزی آرمانی به دسدت آورد.

نقددش اصددلی بانددک ،فددراهمکددردن وجددوه از مندداب و

برای رسیدن به ترازنامۀ بهینهشدب بانک ،سهگام پیش رو

تخصیص این وجوه به استفادهکنندگان اسدت .مددیریت

داریم .گام اول ،تعیین معیارهدا یدا همدان اهدداف باندک

ایددن فراینددد ،یکددی از مهددمتددرین عناصددر برنامددهریددزی

است .در این راستا ،باندک بدا اهدداف متيدادی از قبیدل

استراتژیک بانک است [ .]91امدروزه بررسدی و تحلیدل

نقدددینگی ،سددود ،کفایددت سددرمایه ،قدددرت بازپرداخددت

ترازنامۀ بانک ،یکدی از بهتدرین ابزارهدا بدرای تحلیدل و

بدهی و بسط سپردهها به همراه محدودیتهای قانونی و

بررسی کارایی یک بانک است و حتی االب ریسکها

مالی و سیاسدتهدای مؤسسده روبدهرو اسدت .گدام دوم،

را نیز از ترکیب ترازنامه مدیتدوان شناسدایی و مددیریت

تعیددین وزن معیارهددا و گددام سددوم سدداخت یددک الگددوی

کرد .از ایدنرو ،مددیریت ترازنامده کده بیشدتر بدا عندوان

چندهدفه است .از آنجا که در نظر داریم تمامی اهداف

مدیریت دارایی و بدهی بیان مدیشدود ،اهمیدت خاصدی

مد ددّنظر بدددهطدددور همزمدددان در الگدددو آورده شدددوند و

برای بانکها دارد .اهمیت مدیریت دارایدی و بددهی را

حداقلسازی انحراف اهداف ،اصل اساسی در این الگو

در این نکته میتوان خالصه کرد که درواقد  ،باندکهدا

است ،از برنامهریزی آرمدانی در طراحدی الگدو اسدتفاده

مؤسساتی مالی هستند که باید بین مناب و مصدارف و یدا

شده است.

هزینه و درآمدد حاصدل از فعالیدت خدود تعدادلی ایجداد
کنند که به حیات مالی خود در بازار بتوانند ادامه دهندد.

مبانی نظری

تعادل بهینه بین این عوامل بده دسدت نمدیآیدد ،مگدر بدا

بررسی مبانی مدرتبط در ایدن پدژوهش در دو حدوزب

درنظرگرفتن فعدل و انفعداالت مهمدی کده بدین سداختار

پژوهش های خارجی و داخلی بررسیشددنی اسدت کده

بدهی -سرمایۀ بانک و ترکیدب دارایدیهدای آن وجدود

درادامه ،به آن اشاره میشود .از اولین پژوهشها در این

دارد [.]99

زمینه میتوان به الگوی چمبدرز و کدارنز ( )9119اشداره

بهدلیدل کداهش حمایدتهدای دولتدی از باندکهدای

کرد که به صورت یک الگوی برنامهریزی خطی قطعی،

خصوصی و انتظارات سهامداران و جذب بخش زیدادی

شرایط عملیات جاری باندک را بیدان مدیکندد و سدبدی

از مناب پولی کشور با بانکها ،بهکارگیری تکنیکهای

بهیندده بددرای بانددک در طددول چنددد دوره تعیددین و سددط

علمی بدرای مددیریت بهیندۀ منداب و مصدارف باندکهدا

ریسک موجود در این سبد سدرمایهگدذاری بدهصدورت

ضرورت مییابد .از طرفی بهدلیل وجدود ریسدکهدایی

محدودیتهایی در الگو بیدان مدیشدود [ .]91مطالعدات

ازجملدده ریسددک نقدددینگی ،ریسددک اعتبدداری و  ...در

مشددابهی را کهددن و همددر ( ،)9111ربرتسددون (،)9112
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لیفسون و بلکمن ( )9119و فیلیتز و لوئفلر ( )9111انجام

پیشرفتۀ بانک جهدانی ،الگدوی کفایدت سدرمایه ،کمیتدۀ

دادنددد .اگرچدده تصددور مددیشددد الگددوهددا در برخددورد بددا

تخصصددی بددال ،الگددوی رتبددهبندددی  Camelsو الگددوی

پراکندگی و نیز عدم اطمینان و پویایی بدهطدور متفداوت

ارزش در معرض ریسدک اسدتفاده کردندد کده دیددگاه

برخورد میکند؛ همۀ آنها در تاب هدف ،سدودآوری را

ترازنامهای مناسب دارد [ .]9کریمی و مزیکدی ()9989

مدّنظر قرار میدادند و از محدودیتهدا بدهشدکل خطدی

با روش مداتریس شدبهمعکدوس ،روش شدبکۀ عصدبی و

سود میبردند [.]92

روش شبیهسازی ،ترازنامدۀ یدک باندک تدازهتأسدیس را
( )9119عقیدددده دارندددد،

براساس اصول مدیریت داراییها و بدهیهدا پدیشبیندی

گیوکددداس و واسدددیلو

مدیریت عالوه بر تالش برای حداکثرسدازی درآمددها،

کردند و به این نتیجه رسیدند که مقادیر پدیشبیندیشدده

برای ریسک های درگیر در تخصدیص سدرمایه و دیگدر

کمتددر از مقددادیر واقعددی اسددت [.]99کریمددی و مشددیری

اهددداف بانددک نیددز بایددد تددالش کنددد [ .]8کاسددمیدو و

( )9989مدیریت بهینۀ دارایدیهدا و بددهیهدا در باندک

زاپانیدیس ( )2112به الگوسازی در االب برنامدهریدزی

کارآفرین را با استفاده از الگوی برنامهریدزی آرمدانی و

آرمانی یک دورهای توجه کردند که به شبیهسازی یک

روش تحلیددل سلسددلهمراتبددی اقددالم حاصددل از الگددو بددا

ترازنامه برای سال  2119منجر شد [ .]92آرزیو تکتداس

ترازنامۀ واقعی یا بودجهشده را بررسی کردند [.]91

و همکاران ( )2119الگوی برنامهریزی آرمانی برای دو

روزن و زنیددوس ( )2111اسددتراتژیهددای مدددیریت

بانک تجاری ترکیه با رفتار ریسک پذیری متمدایز ارائده

دارایی و بدهی را به چهار دستۀ زیر طبقهبنددی کردندد:

دادند [ .]2چیو( )2111با استفاده از دو معیار میدانگین –

الگددوهددای ایسددتای تددکدورهای ،الگددوهددای احتمددالی

واریانس و اصل اولدین ایمندی ریدز ،دارایدی بهینده بدرای

تکدورهای ،الگو های ایستای چندددورهای ،الگدوهدای

سددرمایهگددذاری را بررسددی کردنددد کدده بددا بدددهیهددای

احتمالی چنددورهای .همچنان که از نام آنهدا برمدیآیدد

کنتددرلنشدددنی روبددهرو اسددت [ .]1شددارما و همکدداران

الگوهای تکزمانه به سرمایه گذاری بهینه در یدک افدق

( )2111نشان دادند الگوی برنامدهریدزی آرمدانی فدازی

زمددانی مربددوی مددیشددود .الگددوهددای چنددددورهای بدده

سدداده و مددوزون بددهطددور کددارا و اثددربخش بددرای بسددط

سرمایهگذاران اجازه میدهند سبد سرمایهگدذاری خدود

الگدددوهدددای واقعدددی و منعطدددي در مددددیریت سدددبد و

را در چند دورب زمانی متوازن کنند و نسدبت بده شدرایط

سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری میتواند اسدتفاده شدود

بازار و حتی اهداف سرمایهگدذاری جدیدد نیدز سدازگار

[ .]99کروگددر ( )2199الگددوی برنامددهریددزی آرمددانی را

شوند؛ در حالی که استراتژیهای تکزمانه ممکن است

برای مدیریت استراتژیک ترازنامه باندک ارائده داد .وی

در بعيی از موقعیتها بهخوبی انجام شود [.]94

عالوه بر درنظرگرفتن متریرهایی چدون نقددینگی ،رشدد
سهم بازار ،کفایدت سدرمایه ،ریسدک و بدازده بدهعندوان
آرمان ،محددودیتهدای نقددینگی بدازل را نیدز در نظدر
میگیدرد [ .]99علدی مددد و بختیداری ( )9989ریسدک
ساختار ترازنامۀ بانک توسعۀ صادرات ایدران را ارزیدابی
و بررسی تحلیلدی کردندد و از تکنیدکهدای حرفدهای و

روش پژوهش
جامعۀ آماری شامل  92نفر از کارشناسان واحدهای
سرمایه گذاری و ریسک بانک تجارت بودند که با نظدر
به این حجم ،چهار نفر از این کارشناسدان بدا اسدتفاده از
روشهدددای نموندددهگیدددری هدفمندددد و قيددداوتی ،در
نظرخواهی و تکمیدل پرسشدنامه شدرکت داده شددهاندد.
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بددرای گددردآوری دادههددا از روش میدددانی (اسددتفاده از

درنهایت ،براساس وزن و رتبۀ بدهدسدتآمدده بدرای هدر

مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد .ابتدا براسداس نظدرات

یک از معیارها ،مقدار ریالی هر یک از اقالم ترازنامه بدا

کارشناسان و مبانی پژوهش ،معیارهای مدیریت دارایدی

اسددتفاده از الگددوسددازی چندهدفدۀ فددازی محاسددبه شددده

ها و بدهی ها در بانک تجارت تعیدین شدد .بدرای تعیدین

است .در شکل  9طرح پژوهش استفاده شده مشداهده و

وزن معیارها ،پرسشنامههای مقایسههای زوجی تکمیل و

درادامه ،گامهای اصلی الگوی پژوهش بهصورت کامل

این پرسشنامهها با درنظرگدرفتن ارتبدایهدای داخلدی بدا

تشری میشود.

اسددتفاده از روش تحلیددل شددبکهای فددازی تحلیددل شددد.
تحقیق

محاسبه وزن کلی با حاصليرب ())W21(*W21

ANP

محاسبه ارتباطات درونی معیارها ()W22

مرحله تعیین وزن معیارها با Fuzzy

محاسبه اثر هدف روی معیارها ()W21

مرحله

تعیین معیارها و فیلترینگ

ساخت مدل تصمیمگیری چند هدفه

محاسبه وزن کلی با حاصليرب ())W21(*W21

مدیریت دارایی و بدهی

حل مدل و تعیین ترازنامه پیشنهادی

شکل ( )1چارچوب فرایند پژوهش

هدف مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها مانند

نظریه نوین سبد سرمایه گدذاری ،تحدت تدأثیر دو عامدل

سددایر بنگدداههددای خصوصددی ،حداکثرسددازی ثددروت

ریسک و بازده قرار میگیدرد [ .]1بدا توجده بده صدورت

سهامداران است [ .]91ثروت سهامداران تحت تدأثیر دو

سود و زیان بانکها ،سود بدانکی (بدازده) حاصدلجمد

عامل ریسک و بازده قرار مدیگیدرد کده هدر چده بدازده

درآمدهای مشاع و ایرمشاع منهای هزینۀ سپرده گذاران

افددزایش و ریسددک کدداهش یابددد ،ثددروت سددهامداران

و سایر هزینهها است؛ بنابراین میتوان نتیجده گرفدت در

افزایش می یابدد؛ درنتیجده ،تمدام تصدمیمهدای مدالی در
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مدیریت داراییها و بدهیهدا ،سدود بدانکی تحدت تدأثیر

نرخها یا قیمت های بازار ،مانندد ندرخ بهدره  ،ندرخ ارز و

چهار عامل قرار دادهشده در شکل  2است.

 )9 ،)...ریسک نقدینگی (ناشی از ناتوانی یک بانک در

با توجده بده مطالعدۀ مبدانی پدژوهش و نظدر خبرگدان

تأمین وجوه برای اعطای تسهیالت ،یا پرداخت بدهموقد

بانک تجارت ریسدک نیدز شدامل )9 :ریسدک اعتبداری

دیون خود) و  )4ریسدک عملیداتی (ریسدکی کده منشدأ

(احتمال اینکده گیرنددب اعتبدار ،اصدل و سدود تسدهیالت

بانکی ندارد) است که در شکل  2نشان داده شده است.

اعطایی را بازپرداخت نکند) )2 ،ریسدک بدازار (نوسدان
حداکثر سازی ثروت سهامداران

حداکثر سازی ثروت سهامداران

حداکثر سازی ثروت سهامداران

حداکثر سازی ثروت سهامداران

حداکثر سازی ثروت

حداکثر سازی ثروت سهامداران

سهامداران
حداکثر سازی ثروت

حداکثر سازی ثروت سهامداران

سهامداران
حداکثر سازی ثروت

حداکثر سازی ثروت سهامداران

سهامداران
حداکثر سازی ثروت
سهامداران

شکل ( )2معیارها و زیرمعیارهای حداکثرسازی ثروت سهامداران

فراینددد تجزیدده و تحلیددل شددبکهای ( )ANPیکددی از

بهخصوص ،رویکرد اولویت بندی بردار ویدژه بدهعندوان

تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که با سداعتی

رویههای درست در نظر گرفته نمیشوند؛ درنتیجه ،بهتر

به عنوان حالدت توسدعهیافتدۀ  AHPمطدرح شدد .در ایدن

اسدت بددا اسدتفاده از مجموعددههدای فددازی بده پددیشبینددی

روش ،درجۀ زیادی از روابط درونی میان ویژگدیهدای

بلندمدت و تصمیمگیدری در دنیدای واقعدی اقددام شدود

مختلي گزیندههدا در نظدر گرفتده مدیشدود [ .]91وقتدی

[ .]1در این رویکرد ،ماتریسهدای مقایسدههدای زوجدی

تصمیمگیرندده بدا مسدألۀ ایرقطعدی و پیچیددهای مواجده

میان ویژگیهای گوناگون هر سدط بدا کمدک مقیداس

میشود و قيداوتهدای مقایسدهای خدود را بدهصدورت

 1 -9اعداد فازی مثلثدی (جددول  )9بدرای بیدان درجدۀ

نسددبتهددای ایرقطعددی گددامهددای  ANPاسددتاندارد و

اهمیت شکلگرفتهاند [.]4
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جدول ( )1مقیاسهای زبانی برای بیان درجۀ اهمیت
تعاریف

مقیاس فازی

اعداد فازی

اهمیت یکسان

(9و9و)9

نسبتاً مهمتر

(9و9و)9

اهمیت زیاد

(1و9و)9

اهمیت بسیار زیاد

(1و1و)9

کامالً مهمتر

(1و1و)1

ارزش بینابین

)(x-1,x,x+1

معکوس اعداد مثلثی

)

بددرای بددهدسددتآوردن ترجیحددات تصددمیمگیرنددده،

رابطۀ 9

چندین روش بدرای تخمدین اولویدتهدای فدازی وجدود
دارد .یکددی از ایددن روشهددا ،روش لگدداریتم حددداقل
مربعات است [.]9

روش  ANPفددازی براسدداس روش مفددروض ،بددرای

رابطۀ 9

بددهدسددتآوردن وزن معیارهددای حداکثرسددازی ثددروت
سدهامداران بددا مدددیریت دارایددیهددا و بدددهیهددا اسددتفاده
مددیشددود .بددا محاسددبات انجددامشددده بددر جدددولهددای
مقایسههای زوجی ،اوزان معیارهای مدذکور بدهصدورت

رابطۀ 2

فازی و قطعی سازی شده و برای استفاده در تاب هددف
در جدول  2آورده شده است.
جدول ( )2وزن فازی نهایی زیرمعیارها

وزن قطعی زیرمعیارها

زیرمعیارها

وزن فازی
Up

Med

Low

1/921

1/118

1/411

1/212

تسهیالت

1/999

1/911

1/911

1/118

سرمایهگذاریها

1/121

1/928

1/191

1

اوراق مشارکت

1/419

1/198

1/199

1/419

نرخ سود

1/199

1/918

1/811

1/119

ریسک عملیاتی

1/211

1/142

1/199

1/124

ریسک اعتباری

1/118

1/191

1/199

1/111

ریسک نقدینگی

1/119

1/119

1/119

1/119

ریسک بازار
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پس از تعیدین وزن زیرمعیارهدا ،بدا اسدتفاده از روش

براساس نظر کارشناس بانک بدهصدورت تخمیندی 4/22

تحلیددل شددبکهای فددازی ،مقدددار ریددالی هریددک از اقددالم

درصددد و نددرخ درآمددد حاصددل از اوراق مشددارکت نیددز

ترازنامه ،با استفاده از حل الگدوی برنامدهریدزی آرمدانی

براساس بودجه  91درصد است .ندرخ سدود سدپردههدای

محاسبه میشود .کلیّۀ متریرهای بهکاررفته در ایدن الگدو

بانکی نیز که بخش اعظمدی از هزیندههدای بدانکی را بده

در جدددول 9معرفددی شدددهانددد ،ضددمناً

نشدداندهندددب

خود اختصاص میدهد ،بهطدور میدانگین  99/91درصدد

انحددرافهددای مثبددت از آرمددان  nام و

نشدداندهندددب

در نظر گرفته شده است .مبلغ  91929111میلیدون ریدال

انحرافهای منفی از آرمان  nام است.
این تاب هددف  8انحدراف نامسداعد از آرمدان را در
خود جایداده است که در قالب  8زیدر معیدار شناسدایی

مربوی به جم درآمدهای ایرمشاع بودجهشدده و مبلدغ
 91119999میلیون ریال هزینههای بودجدهشدده ایدر از
سود سپردههای بانکی است.

شده است .هدف از این تداب  ،حدداقلسدازی انحرافدات

براسدداس مسددتندات بودجددۀ بانددک تجددارت ،بددرای

نامساعد در الگو اسدت کده محددودیتهدای آرمدانی را

تسهیالت رشدی  44درصد بدرآورد شدده اسدت کده بدا

تحت تأثیر قرار مدیدهدد .اوزان اهمیدت مربدوی بده هدر

توجه به افزایش سرمایۀ بانک  ،افزایش مدذکور متصدور

یک از این انحرافهای وزن قطعی در جدول شدمارب 2

است.

قرار دارد.

رابطۀ 1
= 1/44 * 239587258

رابطۀ 4
MinZ= 0/455 +0/32 +/029 +/111
+/020 + /003 + /008 + /055

محدودیتهای آرمانی
این تاب نشاندهندب میزان سدود حاصدل از مددیریت
دارایی هدا و بددهیهدا اسدت .سدود حاصدل از مددیریت
داراییها و بدهی ها عبارت است از اختالف درآمدهای
مشاع و هزینۀ سود سپردهگذاران.
رابطۀ 9

–

+

گفتنی است افزایش ها براساس مبدالغ ترازنامدۀ سدال
قبل بهصورت آرمان متصور شده است.
با مطالعۀ مستندات بودجۀ بانک تجدارت و بدا توجده
بددده نظدددر خبرگدددان و کارشناسدددان واحدددد ریسدددک و
سرمایهگذاری این بانک ،انتظار میرود اوراق مشارکت
نسبت به سال قبل ،رشد  91درصدی داشته باشند.
رابطۀ 1
= 1/3 * 8713640

15/55% + 22/4% + 16% – 13/57% +
16523000 – 16075555 +
–
=8387096

–

+

با توجه به برنامدۀ باندک دربدارب حيدور فعدالتدر در
با مراجعه به بودجدۀ اعالمدی بدرای باندک تجدارت،

بورس اوراق بهادار و نیز تهداتر بخشدی از بددهی دولدت

نرخ میانگین درآمدها و هزیندههدای بدانکی را مدیتدوان

به واسدطۀ واگدذاری سدهم تدا پایدان سدال مدالی مددّنظر،

محاسددبه کددرد .براسدداس ایددن ،نددرخ درآمددد حاصددل از

پیش بینی میشود سرمایهگذاریها و مشارکتها نسدبت

تسهیالت اعطایی بهطور میدانگین  99/99درصدد و ندرخ

به سال قبل ،رشدی معادل  81درصد داشته باشند.

درآمددد حاصددل از سددرمایهگددذاریهددا و مشددارکتهددا

رابطۀ 8

 / 912مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )91زمستان 9911

= 1/8 * 5012549

–

+

از نسددبت کفایددت سددرمایه بددرای پوشددش ریسددک
اعتبدداری اسددتفاده شددده اسددت .روش جدداری اسددتاندارد
اسددتفاده از رتبددههددای اعتبدداری ،بددرای تعیددین وزنهددای
ریسک در موقعیت های خداص را تجدویز مدی کندد [.]9
براساس آییننامۀ کفایت سرمایۀ بانک مرکزی ،حدداقل
این نسبت بدرای کلیّدۀ باندکهدا و مؤسسدات اعتبداری 8
درصد تعیین میشود؛ امدا براسداس سیاسدتهدای باندک
تجددارت ،آرمددان بانددک ،رسددیدن بدده سددقي  92درصددد
است.

رابطۀ 91
= 50%

–

+

از نسددبت وجدده نقددد بدده کددل سددپردههددا نیددز بددرای
اندازه گیری ریسک نقددینگی اسدتفاده شدده اسدت کده
براساس نظر کارشناسان بانک ،مقدار  9/9درصدد بدرای
حد باالی این نسبت و  9درصدد بدرای حدد پدایین ایدن
نسبت در نظر گرفته شده است که حد باالی آن آرمدان
اسددت و بددهصددورت یددک محدددودیت آرمددانی نوشددته
میشود.
رابطۀ 99

رابطۀ 1

= 1.5%
= 12%

–

–

+

+

براسدداس نظددر کارشناسددان بانددک 9/9 ،درصددد از

بانک برای اندازه گیری ریسک عملیداتی ،از نسدبت

تسدددهیالت اعطدددایی بدددهعندددوان رخیدددرب مطالبدددات و

سود عملیاتی به سایر اندوختهها استفاده میکند .از نظدر

سرمایه گذاری هدا در نظدر گرفتده شدده اسدت .همچندین

کارشناسددان بانددک ،حددداقل ایددن نسددبت بددرای پوشددش

بهدلیل اینکه رخیرب تجدید ارزیابی داراییهای ثابدت در

ریسک عملیاتی  99 ،درصد است .در ایدن پدژوهش ،از

ترازنامه موجود نیست ،بهصورت عدد ثابتی در صدورت

سود قبل از مالیات به جای سود عملیداتی اسدتفاده شدده

کسر آورده شده اسدت .ضدریب  /898میدانگین مدوزون

است.

ضریب ریسک تسهیالت اعطایی است .اوراق مشارکت

رابطۀ 92
= – +
 15%(15/55% +22/4% +16%)13/57% +16523000–16075555

ایردولتی  91درصد از کل اوراق مشدارکت را بدهطدور
متوسط به خود اختصاص داده اسدت .متریدر مطالبدات از
باندکهدا و مؤسسدات اعتبداری نیدز براسداس آیدیننامدۀ

در ایدن بخددش 14 ،محددودیت سدداختاری شناسددایی

کفایت سرمایه ،ضریب  21درصد را به خود اختصداص

شدند .محدودیتهدای سداختاری ایدن پدژوهش بده سده

مدیدهدد .بقیدۀ متریرهدا نیدز براسداس آیدیننامدۀ کفایدت

بخش تقسیم میشود:

سرمایه ،ضریب  911درصد میگیرد.
برای پوشش ریسک بازار از نسبت سپردههای بدون
هزینه به کل سپردهها استفاده شده است که براساس نظر
کارشناسان بانک ،حداقل این نسدبت 49 ،درصدد اسدت
کدده بددهصددورت محدددودیت سدداختاری نشددان داده شددده
است .همچنین آرمان بانک برای این نسبت ،رسدیدن بده
 91درصد است که در رابطۀ 91الگوسازی شده است.

 -9محدودیت های قانونی (مربوی به آییننامدههدای
بانکی است)
 -2محدددودیتهددای مدددیریتی (نظددر کارشناسددان
مدیریت دارایی و بدهی بانک تجارت)
 -9سایر محدودیتها
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براساس نظر کارشناسان و مدیران باندک تجدارت و

حداقل رشد سدپردههدا  91درصدد در نظدر گرفتده شدده

همچنین درنظرگرفتن سایر الزامات ،اختصاص سپردههدا

است.

به تسهیالت بین  81درصد تا  89درصد است.

رابطه98
n=3,4,5,6

رابطۀ 99
 85%

80%

ایددن نسددبت یکددی از روشهددای مدددیریت نقدددینگی
بانکها استفاده از نسبتها و حدود نقدینگی اسدت .بندا
بر نظر کارشناسدان باندک تجدارت ،حدداقل ایدن نسدبت
برای پوشش ریسک نقدینگی  9درصد است.

که در آن Y*nسپردههای دیداری سال جدیدد و Yn

سال قبل است.
حد صدور ضمانتنامه :در الزام تعریديشدده از
طرف بانک مرکزی برای حدد صددور ضدمانت نامدههدا
بیانشده است حداکثر میزان صددور ضدمانتنامده برابدر
 91درصد میزان سپردهها به اضافۀ حقوق صاحبان سدهام

رابطۀ 94

به اضافۀ میزان نقدی صدور ضمانتنامه است.

 1%

سپردب قانونی تودی شده نزد بانک مرکزی براسداس
نسبتهای تعیین شده براساس مفاد چهار بستۀ سیاستی –
نظارتی سیستم بانکی بهصورت زیر محاسبه شده است.
رابطۀ 99
x2=0/10y4 + 0/17y3 + 0/15y5 +0/17y6

براسدداس دسددتورالعمل سددرمایهگددذاری مؤسسددات
اعتباری شورای پول و اعتبار ،بانکهای ایردولتی مجاز

رابطۀ 91
+ 10%

مشارکت و سرمایه گذاریها و مشدارکتهدا اختصداص
دهند.

+

 30%

رابطۀ21
+ 10%

+

 30%

رابطۀ29
+ 10%

+

 30%

رابطۀ22
+ 10%

هستند ،حداکثر  41درصد سرمایۀ پایۀ خود را بده اوراق

+

 30%

بدددده اسددددتناد بخشددددنامۀ شددددمارب  291248مددددورخ
 9981/99/29بانک مرکزی جمهدوری اسدالمی ایدران،

رابطۀ 91


رابطۀ 91

Yn*1/3

Yn*1/337

نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صداحبان سدهام
پس از کسر سود انباشته از  11درصد نباید تجاوز کندد.



همچنین براساس نظر کارشناسان بانک تجدارت حدداقل
این نسبت برابر  1/41است.

براسددداس نظدددر کارشناسدددان باندددک تجدددارت و بدددا

رابطۀ 29

درنظرگددرفتن بودجددۀ سددال مدددّنظر ایددن بانددک ،بددرای
سپردهها (دیداری ،قرضالحسنه و سرمایهگذاری مدت-
دار و سددایر سددپردههددا) حددداکثر رشددد  1/99درصددد و

 70%

40%

براسدداس نظددرات کارشناسددان بانددک تجددارت ،ایددن
نسبت باید حداقل  1/49باشد.
رابطۀ 24
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45%

برای دارایی های ثابت که به دارایدیهدای مشدهود و
ایرمشهود و سایر تقسیم میشود ،براساس سیاسدتهدای
بانک و نظر کارشناسان امر ،حداقل و حداکثر مقدداری
در نظر گرفته شده است.

اقالال د در راه :براسدداس نظددر کارشناسددان بانددک
تجارت رقم مربوی به این دارایی حدداقل  1/4درصدد و
حداکثر  1/1درصد از مجموع سپردههدای باندک تعیدین
شده است.
رابطۀ 21


براسدداس نیدداز بددرای انجددام مبددادالت و نیددز نیازهددای
بین بانکی ،تقریباً مقدار ثابتی از دارایی نزد سایر بانکها
و سایر مؤسسات اعتباری نگهداری میشود که این رقم
عمومدداً حددداقل  1/111مجمددوع سددپردههددا و حددداکثر
 1/118مجموع سپردهها است.

سایر محدودیت ها :محددودیتهدای دیگدری از
نوع قانونی و سیاستی وجود دارد کده بیشدتر بدهصدورت
اعددداد ثددابتی در الگددو نقددشآفرینددی مددیکننددد .ایددن
محدودیتهدا شدامل اندوختدۀ قدانونی ،سدرمایه ،سدود و

رابطۀ 29

زیان حاصل ،سود انباشدته ،رخیدرب پداداش ،سدود سدهام

0/008

پرداختی ،رخدایر و سدایر بددهیهدا ،سدود پرداختندی بده
براساس نظر کارشناسان بانک تجارت رقدم مربدوی
به این دارایی حداقل  9/9درصد و حداکثر  9/1درصدد
از مجموع سپردههای بانک تعیین شده است.
رابطۀ 21

سددپردهگددذاران ،مالیددات پرداختنددی و انددواع بدددهیهددای
دیگر است که ازجملۀ آنها به موارد زیر میتوان اشداره
کرد:
6000000،

،

=

300000،

0/075

=2800000،

7300000، 40000

براساس نظر کارشناسان بانک تجارت رقدم مربدوی
به این دارایی حداقل  9/8درصد و حداکثر  1/1درصدد
از مجموع سپردههای بانک تعیین شده است.
رابطۀ 21

500000

8000000،

350000،
X1212139847،
250000،

00، 3500000، 2600000،

،

2300000، 49000000، 41500000
=17500000 ، Y17=723900،

=4069260، 11500000، 11

X1212700000

000000، 17000000، 16400000

0/076

بددا شناسددایی محدددودیتهددای آرمددانی و سدداختاری،

براساس نظر کارشناسان بانک تجارت ،رقم مربدوی
به این دارایی حداقل  91درصد و حداکثر  21درصدد از
مجموع اقالم زیرخطی است.

الگو با استفاده از نرمافزار لینگدو حدل مدیشدود و نتیجدۀ
حاصل از الگو ،میزان تخصدیص بهیندۀ منداب باندک در
میان گروههای مختلي دارایی را نشان مدیدهدد کده در
قالب ترازنامۀ پیشنهادی بانک در سال آیندده در جددول

رابطۀ 28
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مدیریت داراییها و بددهیهدا ،فراینددی چندبعددی

ایجاد کنند .بهدلیل نبود حمایتهای دولتی از بانکهای

اسدت کدده مسددتلزم تعددامالت همزمددان در ابعدداد مختلددي

خصوصی و انتظارات سهامداران و جذب بخش زیدادی

است .موضوع مشترک مدیریت داراییها و بدهیها در

از مندداب پددولی کشددور توسددط بانددکهددا ،بددهکددارگیری

صددنای زیددادی مثددل بانکددداری ،بیمدده ،صددندوقهددای

تکنیکهای علمی برای مدیریت بهینۀ منداب و مصدارف

بازنشستگی مدّنظر قرارگرفته است .بانکها بدرای ادامدۀ

بانکها ضروری است.

حیات مالی خود باید بین مناب و مصدارف خدود تدرازی
جدول( )3ترازنامۀ پیشنهادی حاصل از حل الگو
بانک تجارت (شرکت سهامی عام) ترازنامۀ پیشنهادی
بدهیها و حقوق صاحبان سهام

داراییها
متریرها

ارقام (میلیون ریال)

متریرها

ارقام (میلیون ریال)

موجودی نقد ()x1

4441991

بدهی به بانکهای مرکزی ()y1

99111111

مطالبات از بانکهای مرکزی ()x2

18411991

بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری ()y2

91411111

مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری()x3

24411211

سپردههای دیداری ()y3

999988111

مطالبات از دولت ()x4

22291111

سپردههای قرضالحسنه و مشابه ()y4

99411911

تسهیالت اعطایی و مطالبات ()x5

999189911

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ()y5

298921411

سایر حسابهای دریافتنی ()x6

9118128

سایر سپردهها ()y6

91992491

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات
مدتدار ارزی()x7

49118911

بدهی بانک بابت پذیرش اعتبارات
اسنادی و بروات مدتدار ()y7

49911111

اوراق مشارکت ()x8

99921191

مالیات پرداختنی ()y8

2911111

سرمایهگذاریها و مشارکتها ()x9

1122988

سود پرداختنی به سپردهگذاران ()y9

9911111

داراییهای ثابت مشهود ()x10

92191191

رخایر و سایر بدهیها ()y10

1911111

داراییهای ثابت نامشهود ()x11

111111

سود سهام پرداختنی()y11

291111

سایر داراییها ()x12

99111111

رخیرب پاداش پایان خدمت کارکنان
()y12

2811111

اقالم در راه ()x13

9911111

سرمایه ()y13

91911111

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ()x14

18821921

اندوختۀ قانونی ()y14

4111211

تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامهها ()x15

18821921

سایر اندوختهها ()y15

2191891

سایر تعهدات مشتریان ()x16

21198411

سود و زیان حاصل از تسعیر ارز ()y16

991111

وجوه ادارهشده و موارد مشابه ()x17

192949

نتیجه برابریهای قانونی نرخ ارز ()y17

129111

سود انباشته ()y18

1911891

در این پژوهش سعی شد با استفاده از مدیریت بهینۀ

حداکثرسازی ثدروت سدهامداران توجده شدود .درابتددا،

دارایددی و بدددهی (ترازنامدده) بانددک تجددارت ،بدده هدددف

براسددداس هددددف مددددیریت دارایدددی و بددددهی کددده
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 معیارهددا و،حداکثرسددازی ثددروت سددهامداران اسددت
زیرمعیارهای حداکثرسازی ثروت سدهامداران شناسدایی
 وزن اهمیددت ایددن معیارهددا و زیرمعیارهددا از روش.شددد
 در حالت فازی محاسبه شدد کده بدهصدورت وزنANP
.تواب هدف در الگوی آرمانی قرار گرفت
 برای تعیین عوامل مقدداری ترازنامدۀ،در قسمت بعد
 سیاسدتهدای،پیشنهادی با توجده بده قدوانین و مقدررات
 الگوی، ترازنامه سال گذشته و بودجه سال جدید،بانک
 با حل الگدو و سدنجش کدارایی آن.آرمانی تشکیل شد
(با مقایسه با ترازنامۀ واقعی) از منظر کارشناسان مربدوی
،برای دستیابی به هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران
. عمل شود9 پیشنهاد میشود مطابق جدول
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