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Abstract
In this research, a new model for valuation of financial contracts is designed by using
guaranteed and participation rates. In the traditional methods, valuation of these contracts is
determined with the use of minimum guaranteed rate of returns such as risk free rate.
However, the proposed model is based on the valuation of these contracts by guaranteed and
participation rates as well as the customer's risk tolerance and investment risk. In this model,
first an asset allocation model is considered in order to model market elements such as
certificate of deposit, bonds and stocks. Then, conditional value at risk, as a proper risk
measure, is used to determine guaranteed and participation rates and fair valuation of the
contracts. To improve the validity, the model is run for both the capital markets of Iran and
the United States of America. The variables used in this study are interest rate of banks,
bonds and stock index from 1998 to 2012 in Iran and from 1980 to 2012 in America.
Keywords: investment, risk, conditional value at risk, guaranteed rate, participation rate.
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چكیده
در این پژوهش برای ارزشگذاری قرارداد های مالی با استفاده از نرخهای سود تضمینی و مشاارکتی ،الگاویی جدیاد
ارائه شده است .در الگوهای کالسیک ،ارزش گذاری این قراردادها با استفاده از حاصلِجمع تبدیل درآمدها و ساودهای
آینده با یک نرخ تضمینی حداقل ،مانند نرخ سود بدون ریسک تعیین میشود؛ اما الگوی پیشنهادی ،ارزش این قراردادها
را با استفاده از دو نرخ تضمینی و مشارکتی و اعمال ریسکگریزی سرمایهگذار و ریسک سرمایهگذاری تبباین مایکناد.
در این الگو ابتدا سبد سرمایهگذاری برای کمّیسازی تمامی گزینههاای سارمایهگاذاری باازار کاه شاامل سابردک باانکی،
اوراق مشارکت و سهام است ،با اعمال ریسکگریزی سرمایهگذار تشاکیل مایشاود .در مرحلاب بعاد ،ارزش در معار
خطر مشروط بهعنوان سنجشگر ریسک سرمایهگذاری تعیین میشود تا با استفاده از آن نرخهاای تضامینی و مشاارکتی،
محاسبه و ارزشی منصفانه برای قرارداد پیشبینی شود .برای اثبات صاحت الگاو ،اجارا و اعتبارسانجی آن بارای دو باازار
سرمایب ایران و ایاالت متحدک امریکا انجام میگیرد که دادههای مورد استفاده برای ارزشهای منصفانب قراردادهای ماالی
این دو بازار ،نرخهای سود بانکی سالیانه ،اوراق مشارکت و شاخص بورس اوراق بهادار از سال  5911تاا  5935در ایاران
و  5392تا  0250در ایاالت متحدک امریکا هستند.
واژههای کلیدی :ارزشگذاری ،ریسک ،ارزش در معر

* نویسنده مسؤول

خطر مشروط ،نرخ سود تضمینی ،نرخ سود مشارکتی.
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مقدمه

تواناااایی مؤسساااه در زمیناااب تصصصااای خاااود یعنااای

بررسی و مطالعب نظامهای توساعهیافتاب جهاانی ،ایان

سرمایهگذاری است.

موضوع را بیش از پیش نمایان میکند که یاک سیساتم

ارزش گذاری با استفاده از ارزیابی ریساک و باازده

اجتماااعی و فرهنگاای باادون وجااود یااک نظااام مااالی و

ازجمله ابتداییترین موضاوعات داناش سارمایهگاذاری

اقتصادی قدرتمند ،به حیات خود نمیتواند اداماه دهاد.

است که افزایش روزافزون گزیناههاای سارمایهگاذاری

وجود ابزارهای متنوع و روش های علمی جدید در ایان

باعث اهمیت زیاد آن شده است؛ بهعالوه ارزشگذاری

نظام برای مواردی مانند تأمین ماالی ،سارمایه گاذاری و

دقیق باعث جذۀ سرمایب مناسظ میشود و گزیناههاای

حتاای ماادیریت ریسااک ،امااری ضااروری اساات [ .]5بااا

نااامطلوۀ را در بااازار حااذف ماایکنااد؛ بنااابراین ،ارائااب

درنظرگاارفتن ایاان مطلااظ ،نظااام مااالی ایااران کااه جااز

روشهااااای جدیااااد و قدرتمنااااد علماااای را باااارای

نظامهای در حال توسعه قرار میگیرد ،بهدلیل شارای و

ارزشگااذاری قراردادهااای موجااود در بااازار ساارمایه،

مسائل شرعی حاکم ،محدودیتهای جادی در تعریا

نوعی کمک به اقتصااد مایتاوان قلماداد کارد .در ایان

قراردادهای مالی و بهکارگیری روشهاای جدیاد دارد.

پژوهش روشی ناوین بارای ارزشگاذاری قراردادهاای

مؤسسات مالی در ایران نهتنها در راستای توساعب علمای

سرمایه گذاری ارائه می شود که برای مؤسساات ماالی و

قراردادها و ارزش گذاری آنها اقدامی انجام نمیدهند؛

سرمایهگاذاری ،جنباب پوشاش ریساک دارد و از منطاق

بلکااه بااهدلیاال موضااوعاتی ماننااد شاارای دسااتوری،

ارزشگذاری منصفانه پیروی میکند ،بادینترتیاظ کاه

تصمیمات دولتی فق به نهادی وابسته تبدیل شدهاند.

در زمان عقاد قارارداد ،مؤسساب ماالی در ازای دریافات

قراردادهای مالی سرمایه گاذاری مانناد سابردههاای

مبلغ اولیه ،نرخ سودی را در سررسید تضمین میکناد و

سااارمایهگاااذاری باااانکی ،5بیماااههاااای عمااار 0و اوراق

اگر ارزشی بیش از آن در سررسید تحقق یاباد ،ضاریبی

صندوقهاای سارمایهگاذاری مشاتر  9درواقاع ناوعی

از آن را بااهصااورت ناارخ مشااارکتی 4بااه مشااتری ارائااه

پرداخت سرمایب اولیه به مؤسسات مالی از طرف مشتری

خواهااد داد [ .]9ناارخ تضاامینی 1،پوشااشگاار ریسااک

است که توانایی مدیریت سارمایه گاذاری تصصصای را

ساارمایهگااذار و ناارخ مشااارکتی ،پوشااشگاار ریسااک

ناادارد و بااا انتصاااۀ مؤسسااب مااالی بااهعنااوان ماادیر

مؤسسب مالی هستند که نحوک تعیین آنها محاور الگاوی

ساارمایهگااذاری خااود ،بااه عقااد یااک قاارارداد مااالی

پیشنهادی است.

سرمایهگذاری اقدام میکناد [ .]0آنچاه باهطورمعماول،

مباحث مربوط به نرخهای تضامینی و مشاارکتی در

مشتری را به سمت عقد این قراردادها مایکشااند ،نارخ

سرمایه گذاری و نحوک محاسابب آن باه یکای از مبناهاای

بازده حاصل از این سرمایهگذاری اسات کاه مؤسساات

ارزشگاااذاری قراردادهاااای ماااالی جدیاااد خصوصاااا

مالی باا توجاه باه شارای باازار بارای آنهاا پایشبینای

قراردادهااای بیمااهای تباادیل شااده اساات []4؛ بنااابراین،

میکنند؛ موضوعی علمای کاه صاحت آن نشااندهنادک

هدف اصلی این پژوهش را ارزشگذاری منصفانب یاک
قارارداد مااالی بااا اساتفاده از ناارخ تضاامینی و مشااارکتی
میتوان دانست که خاود ناشای از تیییارات و تحاوالت

1. Certificate of Deposit
2. Life insurance contracts
3. Mutual fund contract

4. Participation rate
5. Guaranteed rate
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ارزشاای بصااشهااای مصتلا

بااازار اساات کااه براساااس

قرارداد در آنها سرمایهگذاری شده است.

مالی ،نوعی سهلانگااری و بایتاوجهی باه داناش ماالی
است؛ برای مثال در صنعت بیمه ،طالظنیا و همکاارانش
در پژوهش خود با بررسی متییرهای کالن اقتصاادی بار

مبانی نظری

بیمه و میزان تأثیرات آنها که پژوهشای بنیاادین اسات،

در قراردادهای سرمایهگاذاری ،مشاتری زماان عقاد

نشان دادناد سااختار قراردادهاای بیماه از باازار سارمایه

قاارارداد بااا پرداخاات حااق قاارارداد و انتصاااۀ نحااوک

مستقل نیست و تصمیمگیری در این حوزه را با نداشتن

سرمایه گذاری از لحاظ ساط ریساکگریازی خاود از

شناخت صحی باازار سارمایه و شارکت بیماه باهعناوان

مؤسسااب مااالی تعهااد ماایگیاارد کااه در زمااان سررسااید

یک بنگاه اقتصاادی نمایتاوان انجاام داد [ .]6همچناین

قاارارداد ،دو ناارخ را بااهصااورت تضاامینی و مشااارکتی

اسااتفاده از روشهااای آماااری و توزیااع پرسشاانامه بااین

دریافااات کناااد .مؤسساااب ماااالی ،ایااان دو نااارخ را از

مدیران بیمه برای تعیین میازان ارتبااط باین قراردادهاای

ساارمایهگااذاری حااق قاارارداد اولیااه در بااازار ساارمایه و

بیمب عمر و نرخ سود بانکی را تالشی بدون هادف ولای

تحلیل ریسک آن به دست خواهد آورد .باهدلیال آنکاه

مؤثر در توجیه ماهیت سرمایهگذاریباودن قراردادهاای

ارزش آیندک این نوع قراردادها از ارزش سرمایهگاذاری

بیمه میتوان دانست که میتواند شاامل سارمایهگاذاری

به دست می آیاد ،ارزش گاذاری آنهاا نبایاد باه ایجااد

در سبردک بانکی باشد .در مقالب مدّنظر ،نویسنده بیشتر از

فرصت منفعتطلبانه در بازار منجر شاود؛ بادینصاورت

آنکاه قاارارداد بیمااه را بااهعناوان نااوعی ساارمایهگااذاری

که ارزش آینادک قارارداد ،تفااوت در خاور تاوجهی باا

تحلیل کند ،درجهت ناامعمول باا نظرسانجی از مادیران

ارزش سااارمایهگاااذاری داشاااته باشاااد و باعاااث ساااود

بیمه ،نظریب خود یعنی ارتباط مثبات باین ارزش قارارداد

یک طرفه بارای مؤسساب ماالی یاا سارمایهگاذار شاود و

بیمب عمر با نرخ سود بانکی را توجیه کرده است [.]1

طرف مقابل ،زیان آن را متحمل شود [.]1

دو پژوهش فوق اگرچاه باهصاورت مطلاق ،صانعت

مقالااههااا و پااژوهشهااا در زمینااب ارزشگااذاری

بیمه را بررسی میکنند ،به محاور اصالی ایان پاژوهش،

قراردادهای مالی برمبنای نرخ های تضمینی و مشاارکتی

یعناای نداشااتن فرصاات منفعااتطلبانااه در ارزشگااذاری

محاادود هسااتند .ایاان پااژوهش نیااز باار پایااب مطالعااب

قراردادهای مالی توجه دارند.

قراردادهای بیماب عمر(سارمایه گاذاری زنادگی) شاکل

ادبیات خارجی را در مقایسه با پژوهشهاای داخلای

گرفته و در آن برای اولین بار باه دیگار ابزارهاای ماالی

بسیار غنیتر میتوان دانست .ورود به ادبیات خارجی باا

تعمیم یافتاه اسات؛ بناابراین پاژوهشهاای ککرشاده در

محاسبات ریاضی گسترده ،معادالت تصادفی پیچیاده و

پیشینب پاژوهش ،بسایار محادود و بیشاتر در حاوزک بیماه

قیمت گذاری در شرای خنثی نسبت باه ریساک هماراه

دستهبندی میشوند.

است .البته هر کدام از موارد بااال را منطقای و مبتنای بار

با بررسی مبانی نظری و تکنیکهای اجرایی داخلای

اصول درست مالی میتوان در نظر گرفات؛ باهگوناهای

میتوان نتیجه گرفت که لحاظ نشدن مؤسسات ماالی در

که کااربرد معاادالت تصاادفی ،بارای تولیاد الگاوریتم

قالظ یک شارکت سارمایهگاذاری انتفااعی و اساتقالل

شبیهسازی برای بازتولید شاخصهاای اقتصااد درجهات

آنها در ایجااد قراردادهاای جدیاد باهعناوان ابزارهاای

پاایشبیناای آنهااا اساات و ریاضاایات باارای تعیااین نحااوک
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حرکاات ساابدهای ساارمایااهگااذاری حاصاال از ایاان

تعماایم قیمااتگااذاری قراردادهااای اختیااار آساایایی نیااز

شاخصهاا باه کاار مایرود [ .]1در مقااالت آرتزنار 5و

استفاده کردند [.]59

همکاران و همچنین ریچموند 0برای اولاین باار مساائلی

درادامااااه ،باربااااارین و دوولاااادر 3ارزش یااااک

در زمینب محاسبب ارزش مازاد بار میازان ارزش تضامینی

سرمایه گاذاری زنادگی را باا اساتفاده از ارزش دارایای

ارائه شاد؛ مساائلی مانناد شابیه ساازی شارای آیناده باا

تضاامینشااده و اسااتفاده از قیمااتگااذاری قااراردادهااای

اسااتفاده از توزیااعهااای تصااادفی کااه در محاساابات

اختیار خرید اروپاایی 52ارزیاابی کردناد .آنهاا الگاوی

آمااارههااایی مهاام ماننااد ساانجشگرهااای ریسااک و

پیشنهادی خود را در شرای بازار متعاادل اتاریش ارائاه

قیمت گذاری قراردادهای اختیار خریاد کماک شاایانی

کردناااد و نتاااایج مناسااابی بااارای ارزش قراردادهاااای

کردند [ ]9و [ .]3پژوهش نلسن 9و همکاران از نصساتین

سرمایه گاذاری زنادگی باه دسات آوردناد .در الگاوی

پژوهشهایی است که قراردادهای بیمب عمار مارتب باا

پیشنهادی آنها از ریسک مرگومیار صارفنظار شاده

دارایی4را بررسای کارده اسات .ایان پاژوهش براسااس

اسااات و هماااین امااار آن را باااه قراردادهاااای ماااالی

الگااوی تصااادفی از ناارخ بهااره اساات کااه برمبنااای

سرمایه گذاری بسیار شبیه کارده اسات [ .]54درنهایات،

6

اسااتفان گااراف 55و همکاااران باارای قیمااتگااذاری

انجام شده است .نتایج ایان پاژوهش نشاان داد در یاک

قراردادهااای ساارمایهگااذاری زناادگی ،رویکردهااای

اقتصاد پیشرفته با ساختاری تصادفی از نرخ بهاره ،ارزش

ماادیریت ریسااک و ارزشگااذاری منصاافانه را ترکیااظ

منصفانب بیمه برابر با ارزش یاک قارارداد اختیاار خریاد

کردند .در روش پیشنهادی آن هاا ،مؤسساب ماالی ،نارخ

آسیایی 1است [ .]52البته در این پژوهش ،پاسخ درساتی

سااود مشااصص و ثااابتی را در ازای حااق اولیااب قاارارداد

برای ساختار تولیدشده ارائه نشده اسات و حال الگاو باا

تضمین می کند و اگر عملکرد سارمایهگاذاری مؤسساب

استفاده از شبیهساازی موناتکاارلو باا تکنیاک کااهش

مالی بهتر باشاد ،ساود ماازادی باهعناوان مشاارکت کاه

واریانس انجام گرفته است [ ]55و [.]50

براساااس ارزش قاارارداد اختیااار خریااد اروپااایی تعیااین

پژوهش های برنان و شوارتز 1و همچنین باسینلو و ارتاو

در پژوهش سچارجر و پلسر 9،روشی جدید با محور

میشود ،پرداخت میکند [.]4

شرای تصادفی نارخ بهاره بارای تعیاین ارزش تضامینی
قرارداد مالی بیمه بیان شد .الگوی پیشنهادی آنها بارای

روش پژوهش

ثبات پیش بینی ارزش تضمینی در سررسیدهای باال کاه

در ایااان مقالاااه قااارارداد ماااالی سااارمایهگاااذاری

بهطور معمول باعث افازایش خطاا مایشاود ،از تواناایی

بدینصورت تعری

میشود که مؤسساب ماالی در ازای

زیادی برخوردار بود .همچنین آنها از روش خود برای

دریافت یک واحد پولی در زمان صفر از مشتری ،تحت
عنااوان حااق قاارارداد ،ساارمایهگااذاری را بااهماادتزمااان

1. Artzner
2. Richmond
3. Nielsen
4. Life insurance contract-asset linked
5. Bernnan & Schartez
6. Bacinello & Ortu
7. Asian call-option
8. Schrager & Pelsser

حداکثر ده سال تعهد مایکناد ،باهصاورتی کاه فارد در
50

زماااان سررساااید اسااامی قااارارداد ،ارزش حاصااال از
9. Barbarin & Devolder
10. European call-option
11. Graf
12. Maturity date
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سرمایه گاذاری خاود را در قالاظ نارخهاای تضامینی و

الگاااوساااازی تماااامی فرصاااتهاااای قابااال دساااتیابی

مشااارکتی دریافااات مااایکنااد .نحاااوک ترکیاااظ سااابد

ساارمایهگااذاری بااازار باارای مؤسسااب مااالی هاام در بااازک

سرمایه گذاری به انتصااۀ فارد اسات .همچناین مؤسساب

کوتاه مدت و هم بلندمدت میتوان دانست .ارزش سابد

مااالی بایااد در زمااان عقااد قاارارداد ،دو ناارخ تضاامینی و

سرمایهگذاری تشکیلشدک مؤسساه باا توجاه باه الگاوی

مشااارکتی بااه مشااتری ارائااه کنااد کااه ناارخ تضاامینی،

 CBSاز ترکیظ موزون خطی از این سه گزینه به دسات

تعیین کنندک ارزش میازان تضامینی در سررساید اسات و

میآید:

نرخ مشارکتی ،نشااندهنادک ضاریظ تعلاق ارزش ماازاد

رابطب ()5

سرمایهگذاری وی از ارزش تضمینی است.

رابطب ()0
VP0  1
کاااااه در آن  VPtنشااااااندهنااااادک ارزش سااااابد

در این پژوهش باه طورخالصاه ،مراحال زیار دنباال
خواهد شد:

VP0  VC 0  VB0  VS 0

سرمایه گذاری سارمایه گاذار VC t ،ارزش مقادار پاول

 -5تباادیل بااازار ساارمایب ایااران بااه گزینااههااای

نقد که در بانک سرمایهگذاری شده است VBt ،ارزش

سرمایه گذاری و تشکیل سبد سرمایه گاذاری حاصال از

اوراق قرضه و  VS tارزش مقدار سهام مؤسسه در زمان

حق قرارداد؛

]  t  [0, Tاساااات .فرضاااایههااااای ساااااخت ساااابد

 -0تعیین ارزش سنجشگر ریسک پیشانهادی یعنای
ارزش در معر

خطر مشروط 5در سررسید اسمی؛

 -9محاسبب نارخ باازده تضامینی باا توجاه باه ارزش
سنجشگر ریسک در زمان سررسید؛
 -4محاسبب نرخ مشاارکتی در صاورت تحقاق ساود
مازاد بر ارزش تضمینی با استفاده از ارزش قراردادهاای

سرمایهگذاری مورد استفاده در الگو:
 مقدار سرمایب اولیه برای سرمایه گاذاری یاا هماانحااق قاارارداد مااالی ،یااک واحااد پااولی در نظاار گرفتااه
میشود.
 فرصت منفعت طلبانه در بازار وجود ندارد. سااابد سااارمایهگاااذاری هااار فااارد ،یاااک سااابدسرمایهگذاری خودتاأمین 0اسات؛ باه ایان معنای کاه تاا

اختیار؛
 -1ارزش گذاری قراردادهای مالی در بازار سارمایب
ایران با استفاده از الگوی پیشنهادی و اعتبارسنجی آن.

اتمام سررسید ،پولی به آن وارد و از آن خارج نمیشود
و مازاد سرمایب کسظشاده از هار دوره بار دورک بعاد باا
توجااه بااه وزن هااای ساابد ساارمایهگااذاری اختصااا

ساختار الگو

می یابد .همچنین نحوک ترکیاظ سابد سارمایهگاذاری باا

مؤسسب مالی بهعنوان مادیر سارمایهگاذاری مشاتری

توجه به ریسک گریازی سارمایهگاذار از میاان یکای از

ازالگوی سرمایهگذاری  CBSاساتفاده مایکناد کاه در

وزنهااای ماارز کااارای الگااوی بهینااهسااازی مااارکویتز

9

آن C ،نشاندهندک سهم سرمایهگذاریشده در بانکB ،

انتصاۀ میشود.

نشاندهندک سهم سرمایهگذاریشده در اوراق قرضه و S

نشان دهندک سهم سرمایهگذاری شده در سهام اسات [.]4
دلیاال اسااتفاده از ایاان نااوع ساارمایهگااذاری را توانااایی
1. Conditional value at risk

2. Self-financed
3. Markowitz optimization model
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 -فر

میکنیم تیییرات نارخ ساود حاصال از ایان

مشااتری اساات .براساااس الگااو ،مؤسسااب مااالی ،ارزش

0

سررسااید را در قالااظ ارزش تضاامینی حاصاال از ناارخ

گزینه های سرمایه گذاری ،خودهمبستگی 5و وابساتگی

تضاامینی و ارزش مشااارکتی کااه از ناارخ مشااارکتی بااه

مشصصی در طی زمان دارند.
با توجه به ارزش حق قرارداد ،متییرهای زیر باه ایان

دست میآید ،به فرد سرمایهگذار پرداخت میکناد کاه

صاااورت  VB0  xb ، VC 0  xcو  VS 0  xsباااه

بهصورت زیر تعری

دساااات خواهااااد آمااااد .همچنااااین  xS , xB , xCوزن

رابطب ()9

تصصایصیافتاه از کال سارمایه باهترتیاظ در پاول نقااد،
اوراق قرضه و سهام است .در نهایات ،باا توجاه باه ایان
فر

ها ،ارزش سبد سرمایهگذاری مؤسسه در هار دوره

بهصورت زیر خواهد بود :
رابطب ()9

VPt  xC .VPt 1 .RC t

 x B .VPt 1 .RBt  x S .VPt 1 .RS t

میشود:
) VPT  L(T
) . max( VPT  L(T );0

رابطب فوق بیان میکند که ارزش قرارداد مشتری در
سررسید برابر با مقدار تضمینی مؤسسب مالی کاه باا فارد
تعهد کرده اسات یاا هماان )  L(Tباههماراه بصشای از
مازاد ارزش سبد سرمایهگذاری سارمایهگاذاریشاده از
میزان تضمینی در سررساید ). max( VPT  L(T );0

اساات .ناارخ مشااارکتی را در رابطااب ( )9بااا  نشااان

رابطب ()4
xC  xB  xS  1
در سررسید  Tارزش سبد سارمایه گاذاری برابار باا

میدهیم .همانطورکه مشصص است تعیین دقیاق میازان

مقدار زیر خواهد شد:

ارزش تضاامینی و نااارخ مشاااارکتی بااادون اساااتفاده از

رابطب ()1

VPT  xC .VPT 1 .RCT

 x B .VPT 1 .RBT  x S .VPT 1 .RS T

رویکردهای دانش مالی امکان پذیر نیست؛ زیرا قسامت
اول عبارت فوق بهدلیل تضمینیبودن ،نیازمناد مادیریت

اکنون برای محاسبات الگو بایاد پارامترهاایی مانناد

ریسک است و باید با ابزارهای مدیریت ریساک تعیاین

میااانگین و واریااانس ساابد ساارمایهگااذاری مشااتری در

شااود و باارای محاساابب قساامت دوم رابطااب ( )9بایااد از

سررسید  Tرا محاسبه کنیم .ایان اعاداد ،ورودی هاای

رویکرد ارزشگذاری منصفانه استفاده کرد.

الگوی ما محسوۀ میشوند:
رابطب ()6

] PT  E[VPT

رابطب ()1

] PT  Var[VPT

میااانگین ارزش ساابد ساارمایهگااذاری مشااتری در

رویكرد مدیریت ریسک
در رویکرد مدیریت ریسک ،نرخ ساود تضامینی باا
ساانجشگرهااای ریسااک تعیااین ماایشااود .اگاار میاازان

سررسید  Tبرابر  PTو انحاراف معیاار آن نیاز PT

تضمین شدک مؤسساه در زماان سررساید L(T ) ،باشاد،

خواهد بود.

مقاادار پرداختاای شاارکت باار اثاار ناارخ تضاامینی  iدر

رابطب ( )1نحوک حرکت ارزش سبد سارمایه گاذاری
سرمایهگذاریشده را در زمان سررسید نشاان مایدهاد؛

سررسید مقدار زیر خواهد بود :
رابطب ()3

L(T )  (1  i ) T

اما نکته ای که باید بدان اشاره کرد ،نحاوک محاسابب ایان

حال که نرخ تضمینی باید بهگونهای تعیین شاود کاه

مقدار برمبناای الگاوی پیشانهادی بارای بازپرداخات باه

ارزش سبد سرمایهگذاری مؤسسه ،این مقدار را تضامین
کنااد ،ساانجشگاار ریسااک ،ارزش در معاار

1. Auto covariance
2. Cross covariance

خطاار

مشااروط بااا ضااریظ اطمینااان  1    99%در نظاار
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گرفتاااه شاااده اسااات تاااا نااارخ تضااامینی براسااااس آن
بدینصورت تعری

شود:

نرخهای بازده بهدستآمده در طی زماان ،تاوزیعی غیار
از توزیع نرمال را از خود نشاان دادهاناد .دلیال چاولگی

رابطب ()52

RiskMeasure  (1  i )T

منفاای را انباشاات اخبااار بااد در مقایسااه بااا اخبااار خااوۀ

رابطب ()55

i  T RiskMeasure  1

میتوان بیان کرد که جهشهای اتفاقی منفی اما بازرگ

رابطب ()50

i  T CVaR  1

را در ناارخهااا تولیااد ماایکنااد [ ،]0بااه همااین منظااور از
ریسکسنج واریانس صارفنظار شاده اسات .همچناین

ارزش در معرض خطر مشروط

سنجش گر دوم یا همان نیمواریانس بهدلیل دقات پاایین

ریسکی که مؤسسب مالی برمبنای نرخ تضمینی باا آن

و پیچیااادگی محاسااابه نادیاااده گرفتاااه شاااده اسااات و

مواجه است ،پایینترآمادن ارزش سابد سارمایهگاذاری

خطاار

درنهایاات ،بااهدلیاال نتااایج بهتاار ارزش در معاار

مشتری از مقدار تضمینی در سررساید اسامی اسات .در

مشاااروط نسااابت باااه ارزش در معااار

منااابع موضااوع باارای ساانجش ریسااک ،راهکارهااای

سنجشگر برای الگو انتصاۀ شده است.

متفاااوت و ساانجشگرهااای متنااوعی وجااود دارد کااه
واریانس ،نیم واریانس ،ارزش در معر
در معر

خطر مشاروط از اناواع مصتلا

خطار و ارزش
آن هساتند.

رابطب ()59

} VaR1  inf {x : Pr( xi  x)  1  
xR



رابطب ()54

خطااار ،ایااان

 0 VaR1 ( x)d

CVar1 ( x)  1

شكل ( )1مقایسۀ دو سنجشگر ریسک مختلف

رویكرد قیمتگذاری منصفانه

تضمینی به دست آورد .درواقع طبق قسامت دوم رابطاب

اکناون کااه ناارخ سااود تضاامینی باارای ایاان دسااته از

( )9اگر ارزشی مازاد بر ارزش تضمینشده در سررساید

قراردادهااا تعیااین و قساامتی از معادلااب ارزشگااذاری

بااه دساات آمااد ،ضااریبی از ایاان تفاااوت ارزش بایااد بااه

قراردادهای مالی سرمایه گاذاری کامال شاد ،نوبات باه

مشتری پرداخت شود .این ضریظ همان بازده مشارکتی

تعیین قسمت دوم معادله میرسد .همانطاور کاه اشااره

 اساات .ایاان ضااریظ را پوشااشگاار ریسااک مؤسسااه

شد قسمت دوم معادله بیان مایکناد کاه ارزش قارارداد

میتوان در نظر گرفت که ریساک ارزشهاای متفااوت

در سررسید با میزان تضمین برابر شده است ،مگر اینکاه

از میزان تضمینی را برای منصافانهکاردن ارزشگاذاری

ارزش ساابد ساارمایهگااذاری ،میزاناای باایش از مقاادار

پوشش میدهد.

 / 96مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )51زمستان 5931

برای پیداکردن مجهول رابطه یا همان نرخ مشارکتی

 رابطااب ( )9را بااه زمااان  t  0بااا ناارخ بهاارک باادون

رابطب ()53

) i  min( rT , i

که در این رابطه rT ،نرخ سود بدون ریسک ساالنه
با سررسید  Tدر زمان شروع قرارداد است.

ریسک تنزیل میکنیم:
رابطب ()51

 اگر پس از سررسید ،ارزش سرمایهگاذاری کمتارFVT0  (1  i ) T .(1  rT ) T
 .(1  rT ) T .E (VP (T )  (1  i ) T ) 

 FVT0ارزش زمااان عقااد قاارارداد و  rTناارخ بهاارک
بدون ریسک ساالنه با سررسید  Tاست.

FVT0  1

رابطب ()56

از ارزش تضمینی روی دهد ،نرخ تضمینی برابر صفر در
نظر گرفته خواهد شد (رعایت اصول منصفانهبودن).
 اگاار ناارخ تضاامینی صاافر محاساابه شااود ،ناارخمشااارکتی براباار یااک خواهااد بااود (رعایاات اصااول
منصفانهبودن).
دادهها

همچناااین E(VP(T )  (1  i )T )  .(1  rT ) T

داده های مورد استفاده برای ایان پاژوهش در ایاران

تداعیکنندک ارزش یک قرارداد اختیاار خریاد اروپاایی

شامل نرخ های سود بانکی یاک ساالب تأییدشادک باناک

است که برای یک سرمایهگذاری نوشته شده است.

مرکزی ،اوراق مشاارکت شاهرداری تهاران و شااخص

رابطب ()51

بورس اوراق بهادار تهران از سال  5911تا  5935اسات.
1  (1  i ) T .(1  rT ) T
E (VP (T )  (1  i ) T )  .(1  rT ) T



حااال اگاار ایاان رابطااه باارای ساابد ساارمایهگااذاری
سرمایهگذاریشده باهصاورت مناساظ نوشاته شاود ،باه
دست میآید:

بهدلیل کمبود اطالعات در ایران از دادههای سال 5911
تا  5999برای ساختن الگو و از دادههای  5990تا 5935
برای آزمایش الگو استفاده شده اسات .همچناین هادف
از اجرای الگو برای کشور امریکاا فقا راساتیآزماایی
روش مورد بحث اسات؛ زیارا در صاورت پیاادهساازی
روش فقا باارای بااازار ساارمایب ایااران بااهدلیاال کمبااود

رابطب ()59
1  (1  i ) T .(1  rT ) T
] C[0,1, (1  i ) T



اطالعاااات در دساااترس ،صاااحت الگاااو مااایتوانسااات
شک برانگیز باشد؛ بنابراین ،الگو یاک باار دیگار بارای

]  C[0,1, (1  i )Tارزش یاااک قااارارداد خریاااد

بازار سرمایب امریکاا اجارا شاده اسات .دادههاای ماورد

اروپایی در زماان  t  0باا ارزش اولیاب یاک و ارزش

استفاده در ایاالت متحدک امریکا نیز میاانگین نارخ ساود

اعماال  (1  i )Tدر سررسااید اساات .درمجمااوع ،ایاان

بانکی سالیانه ،نرخ اوراق قرضب بدون کوپن خزاناهداری

فراینااد تعیااین ناارخ مشااارکتی را بااهکااارگیری رویکاارد
ارزشگاذاری منصاافانه در الگاوی پیشاانهادی مایتااوان
دانست.
 -برای جلوگیری از منفی شدن نرخ مشاارکتی بایاد

امریکااا 5و ناارخ شاااخص  S&P 500از سااال  5392تااا
 0250اساات کااه از سااال  5392تااا  0220باارای ساااخت
الگااو و  0229تااا  0250باارای اعتبارساانجی آن اسااتفاده
شده است .گفتنی است انتصاۀ الگوریتم مناساظ بارای

همواره رابطب زیر برقرار باشد:
1. U.S. Department of the Treasury
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شبیه سازی به دالیال زیار دشاوار اسات :الا ) ویژگای
دادههای ورودی خصوصا اطالعات بازار سارمایب

خا

الگااوریتم شاابیهسااازی باارای دو دارایاای بااههاامپیوسااته
بهصورت زیر است:

ایران ،شامل پیوستگی و همبستگی دادهها طای زماان باا

رابطب ()09

dr1  1.r1.dt   1.r1. 1. dt

توجه به محدودیت تعداد؛ ۀ) نیاز به تولید مقادیر زیااد

رابطب ()04

dr2   2 .r2 .dt   2 .r2 . 2 . dt

مجموعه دادههای مشابه ورودی ،بارای باهدساتآوردن

رابطب ()01

 1  x1

متییرهای الزم الگو مانند میانگین ،واریانس و ارزش در

رابطب ()06

 2  12 x1  x2 1  122

خطاار مشااروط؛ بنااابراین در ایاان پااژوهش،

رابطب ()01

)x1 , x2  N (0,1

شبیهسازی مونتکاارلو اسات کاه باا تجزیاب چولساکی

که  ij

معاار

الگوریتم پیشنهادی برای شبیهساازی دادههاای ورودی،
تطابق الزم را پیدا کرده است.

همان رابطب خطای باین دو نارخ باازده i , j

است ،همچنین رابطب ( )01نشاندهندک دو عدد تصاادفی

شبیهسازی مونتکارلو با تجزیۀ چولسكی

1

شبیهسازی موناتکاارلو یاک الگاوریتم محاساباتی

تولیدشده از توزیع نرمال استاندارد است [.]56
یافتهها

است که از نموناهگیاری تصاادفی بارای محاسابب نتاایج

در جدول ( )5سه وزن دادهشده بارای سااخت سابد

استفاده می کند .روشهای موناتکاارلو باهطورمعماول

ساارمایهگااذاری در ایااران کااه باار ماارز کااارای الگااوی

باارای شاابیهسااازی سیسااتمهااای فیزیکاای ،ریاضاایاتی و

مارکویتز 0وجود دارند ،بهترتیاظ افازایش ریساک داده

اقتصادی استفاده میشوند.

شااده اساات .مشااتری ماایتوانااد بااا توجااه بااه سااط

همانطور که رواب زیر بیان میکنناد باا اساتفاده از

ریسکگریزی مدّنظر خود ،سبد سرمایهگذاری مناساظ

شبیه سازی مونت کارلو فق برای بازده یاک دارایای باا

را انتصاااۀ کنااد .در جاادول ( )5هرچااه شاامارک ساابد

میانگین و واریانس مشصص و بدون ارتباط آن باا ساایر

سرمایه گذاری بیشتر شاود ،ریساک آن باههماراه باازده

گزینااههااای ساارمایهگااذاری دیگاار ماایتااوان نتااایج

افزایش خواهد یافت.

شبیهسازی تولید کرد [.]51
رابطب ()02

dr  .r.dt   .r.dz

رابطب ()05

dz   . dt

رابطب ()00

)  N (0,1

حال آنکه ورودیهای الگوی پیشانهادی ،ساه نارخ
بازده بههام پیوساته هساتند .بارای ایان منظاور از تعمایم
الگوی سادک مونتکارلو باا تجزیاب چولساکی مایتاوان
استفاده کرد کاه در آن صاورت ،الگاو قابلیات اجارای
چناادین دارایاای را خواهااد داشاات .صااورت سااادک ایاان
1 Monte carlo simulation cholesky decomposition

2 Markowitz
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جدول ( )1وزنهای سبدهای سرمایهگذاری بهدستآمدۀ بازار سرمایۀ ایران مرتبشده به ترتیب افزایش
ریسک با روش مارکویتز

Wc

Wb

Ws

سبد

2/21

2/1501

2/0911

5

2/21

2/1391

2/9160

0

2/21

2/411

2/411

9

نتایج حاصل از اجارای الگاو بارای اطالعاات باازار

میدهد .جدول ( )4نیاز نارخ مشاارکتی متنااار باا نارخ

سرمایب ایران با استفاده از الگوی پیشنهادی ،بهترتیظ در

تضااامینی جااادول ( )9اسااات .حاااال بااارای هااار سااابد

جاادولهااای ( )9( ،)0و ( )4ارائااه شااده اساات .مقااادیر

سرمایه گاذاری کاه میازان ریساک گریازی و سررساید

جاادول ( )0ارزش قیمتاای ساابدهای ساارمایهگااذاری

اسمی آن مشصص است ،دو نرخ تضامینی و مشاارکتی

تشکیلشادک مؤسساب ماالی را در زماان سررساید اسامی

در بازار سرمایب ایاران بارای ارزشگاذاری اوراق ماالی

یک تا ده سال که به احتمال  33درصد (ضریظ اطمینان

سرمایه گذاری به دست می آید که باا توجاه باه ایان دو

خطار مشاروط) دساتیاافتنی هساتند،

نرخ ،این اوراق را با رابطب ( )9مایتاوان ارزشگاذاری

ارزش در معر

نشان میدهد .همچنین جدول ( )9نرخ سود تضامینی را
بااا توجااه بااه ارزش در معاار

کرد.

خطاار مشااروط نمااایش

جدول ( )2ارزش در معرض خطر مشروط سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال
سررسید مختلف بازار سرمایۀ ایران.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

5/211

5/091

5/493

5/129

5/911

0/099

0/666

9/026

9/610

4/960

0

2/339

5/552

5/015

5/494

5/613

5/351

0/955

0/115

0/330

9/661

9

2/996

2/331

5/210

5/531

5/469

5/199

5/133

5/369

0/999

0/442

سبد

جدول ( )3نرخ تضمینی سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال سررسید مختلف بازار
سرمایۀ ایران براساس ارزش در معرض خطر مشروط.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

2/222

2/219

2/299

2/524

2/523

2/551

2/501

2/501

2/503

2/593

0

2/222

2/222

2/209

2/246

2/213

2/214

2/291

2/299

2/233

2/239

9

2/222

2/222

2/222

2/222

2/255

2/292

2/245

2/214

2/212

2/215

سبد
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جدول ( )4نرخ مشارکتی سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال سررسید مختلف بازار
سرمایۀ ایران براساس ارزش در معرض خطر مشروط.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

5/222

2/966

2/113

2/604

2/199

2/413

2/910

2/993

2/929

2/041

0

5/222

5/222

2/991

2/193

2/114

2/141

2/490

2/463

2/442

2/439

9

5/222

5/222

5/222

5/222

2/633

2/699

2/130

2/111

2/114

2/191

سبد

کااارای الگااوی مااارکویتز هسااتند ،بااهترتیااظ افاازایش

در جدول ( )1نیاز ساه وزن دادهشاده بارای سااخت

ریسک نمایش داده شده است.

سبد سرمایه گذاری در بازار سرمایب امریکاا کاه بار مارز

جدول ( )5وزنهای سبدهای سرمایهگذاری بهدستآمدۀ بازار سرمایۀ امریكا مرتبشده بهترتیب افزایش
ریسک

Wc

Wb

Ws

سبد

2/9

2/1

2/222

5

2/593

2/1

2/555

0

2/21

2/1

2/01

9

همچنین نتایج حاصل از اجرای الگو برای اطالعاات
بازار سرمایب ایاالت متحدک امریکا باا اساتفاده از الگاوی

تضاامینی و ناارخ مشااارکتی ایااران ،روناادهای زیاار را
میتوان مشاهده کرد:

پیشنهادی بهترتیاظ در جادولهاای ( )1(،)6و ( )9ارائاه

 -5بااا افاازایش زمااان سررسااید اساامی قاارارداد،

شده است .همانند قبال ،جادول ( )6نشااندهنادک نتاایج

سنجش گار ریساک افازایش و درنتیجاه نارخ تضامینی

سنجش گر ریسک یعنی ارزش در معر

خطر مشروط

افزایش و نرخ مشارکتی کاهش یافته است؛

و جدولهای ( )1و ( )9نشاندهندک نرخهای تضامینی و

 -0باااا افااازایش ریساااک سااابد سااارمایهگاااذاری،

مشااارکتی محاساابهشااده براساااس ساانجشگاار ریسااک

سنجشگار ریساک کااهش و درنهایات نارخ تضامینی

متناار هستند .بهطورکلی در تحلیل نتایج بهدساتآماده

کاهش و نرخ مشارکتی افزایش مییابد.

در جدولهاای ارزش در معار

خطار مشاروط ،نارخ
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جدول ( )6ارزش در معرض خطر مشروط سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال
سررسید مختلف بازار سرمایۀ امریكا.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

2/993

2/936

2/359

2/341

2/316

5/260

5/555

5/239

5/540

5/092

0

2/994

2/996

2/300

2/369

2/319

5/244

5/212

5/549

5/592

5/045

9

2/941

2/912

2/992

2/936

2/319

2/325

5/249

2/392

5/563

5/056

سبد

جدول ( )7نرخ تضمینی سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال سررسید مختلف بازار
سرمایۀ امریكا براساس ارزش در معرض خطر مشروط.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/252

2/251

2/255

2/251

2/205

0

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/221

2/252

2/251

2/253

2/200

9

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/226

2/222

2/259

2/202

سبد

جدول ( )8نرخ مشارکتی سه سبد سرمایهگذاری مختلف داده شده برای  1تا  11سال سررسید مختلف بازار
سرمایۀ امریكا براساس ارزش در معرض خطر مشروط.
سال

5

0

9

4

1

6

1

9

3

52

5

5/222

5/222

5/222

5/222

5/222

2/642

2/113

2/192

2/100

2/490

0

5/222

5/222

5/222

5/222

5/222

2/651

2/119

2/495

2/492

2/934

9

5/222

5/222

5/222

5/222

5/222

5/222

2/194

5/222

2/933

2/912

سبد

نمودارهاااای زیااار نتاااایج اعتبارسااانجی الگاااوی

بهدلیل ماهیت آن ،مقادیر پایینتاری را نسابت باه ارزش

ارزشگااذاری قراردادهااای مااالی ساارمایهگااذاری را

واقعی از خود نشان میدهاد کاه ارزش مشاارکتی ،ایان

بهترتیظ کاهش درجب ریسک گریزی نمایش مایدهاد.

اختالف را تصحی مایکناد؛ ولای میازان ایان تصاحی

مطاااابق باااا نمودارهاااا مااایتاااوان دیاااد در درجاااات

همانگونه که قبال بیان شد تاابع درجاب ریساکگریازی

ریساااکگریااازی بااااالی فااارد سااارمایهگاااذار ،ارزش

فرد سرمایه گذار است .این موضوع به این صورت قابال

برآوردشااادک نهاااایی و ارزش تضااامینی باااه همااادیگر

بیان است که الگو در صورت مشااهدک ریساکگریازی

نزدیکتر میشوند و با کاهش درجاب ریساکگریازی،

باااااالی مشااااتری ،ارزش مشااااارکتی را بااااهصااااورت

ارزش برآوردشااادک نهاااایی از ارزش تضااامینی فاصاااله

محتاطانهتری تعیین میکند.

میگیرد .همچناین در تماامی نمودارهاا ارزش تضامینی
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6
5
4
3
2
1
0

ارزش پرتفوی
(5تظمینی)
ارزش پرتفوی
(5واقعی)
ارزش پرتفوی
(5پیش بینی)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شكل ( )2اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری با کمترین ریسک در ایران با استفاده از ارزش در معرض
خطر مشروط.
5
4

ارزش پرتفوی
(0تظمینی)

3

ارزش پرتفوی

2

(0واقعی)
ارزش پرتفوی

1

(0پیش بینی)

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شكل ( )3اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری دوم ایران با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط.
5
4

ارزش پرتفوی

3

(9تظمینی)
ارزش پرتفوی

2

ارزش پرتفوی

1

(9واقعی)
(9پیش بینی)

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شكل ( )4اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری با بیشترین ریسک در ایران با استفاده از ارزش در معرض
خطر مشروط.
2
1.5

ارزش پرتفولیوی
(5تضمینی)

1

ارزش پرتفولیوی
(5واقعی)

0.5

ارزش پرتفولیوی
(5پیش بینی)

0
9 11

7

5

3

1

شكل ( )5اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری با کمترین ریسک در امریكا با استفاده از ارزش در معرض
خطر مشروط.
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2
1.5

ارزش پرتفوی
(0تظمینی)

1

ارزش پرتفوی
(0واقعی)

0.5

ارزش پرتفوی
(0پیش بینی)

0
11

9

5

7

3

1

شكل ( )6اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری دوم امریكا با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط.
2
1.5

ارزش پرتفولیوی
(9تضمینی)

1

ارزش پرتفولیوی
(9واقعی)

0.5

ارزش پرتفولیوی
(9پیش بینی)

0
9 11

7

5

3

1

شكل ( )7اعتبارسنجی الگو برای سبد سرمایهگذاری با بیشترین ریسک در امریكا با استفاده از ارزش در معرض
خطر مشروط.

نتیجهگیری و پیشنهادها
تحلیل نتایج برای اطالعات بازار سرمایب مصتلا

باعث منحنی تر شدن شکل آن در مقایسه با نتاایج باازار
باا

ایاالت متحدک امریکا میشود.

توجااه بااه نمودارهااای اعتبارساانجی ،نزدیکاای نتااایج

یکی از مزایای الگوی پیشنهادی را انعطااف پاذیری

پیشبینی الگو را با واقعیت نشان میدهد .البته با توجه به

آن نساابت بااه ورودیهااا و متییرهااای بااازار ماایتااوان

این نکته که دقت خروجیهاا هماواره تاابعی از صاحت

دانساات ،بااهگونااهای کااه فاارد ساارمایهگااذار در تعیااین

ورودیها است ،بصشی از خطای پیشبینای الگاو را در

نسبتهای سرمایه گذاری در بصشهای مصتل

با توجه

خطای شبیهسازی میتوان پیدا کرد؛ ولی با وجاود ایان،

به درجب ریسک پذیری خود ،میتواناد سارمایه گاذاری

باز هم نتایج پیشبینی الگو بسیار مناسظ است.

کند .بدینترتیظ الگو از نظر شصصیسازی 5نیاز برتاری

با توجه باه نمودارهاای اعتبارسانجی ،اخاتالف باین

دارد؛ یعناای فاارد متمایاال بااه ساارمایهگااذاری ،توانااایی

نتایج باازار سارمایه ایاران را باا ایااالت متحادک امریکاا

انتصاۀ وزنهای سبد سرمایهگذاری خود را نیز خواهاد

میتوان مشاهده کرد .نمودارهای باازار سارمایب امریکاا

داشت و مشاهده میکناد باازای هار کادام از وزنهاای

در مقایسه با ایران ،شکستگیهای بیشتری دارد که دلیل

انتصابی خود در آینده چه نتایجی حاصل مایشاود .ایان

آن را ماهیت نرخهای ورودی میتوان دانست .دادههای

امر نهتنها بهنوعی نشاندهنادک تواناایی مؤسساب ماالی در

ورودی ایران ،غیرتصادفی و به صورت دستوری هساتند

پیشبینی و بااالبودن تصصاص ماالی اسات ،بلکاه جنباب

و بین ورودی و خروجیها همپوشاانی وجاود دارد کاه
1. Customize
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(1979). A continuous time approach to
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policies with minimum guarantees:
Pricing models and numerical results.
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(2004). Pricing rate of return guarantees
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تبلییاتی نیز خواهد داشت و باه اخاذ قراردادهاای بیشاتر
.کمک کند
از دیگر خصوصیتهای الگو به تصصصایباودن آن
 ماااواردی مانناااد اساااتفاده از.مااایتاااوان اشااااره کااارد
، شااابیهساااازی،قیماااتگاااذاری قراردادهاااای اختیاااار
ارزشگااذاری در دنیااای باادون ریسااک و اسااتفاده از
 ازجملاه برتاری الگاو،سنجش گرهای پیچیادک ریساک
.نسبت به روشهای کالسیک است
مهمترین پارامتر الگو کاه در ابتادای قارارداد تعیاین
 زمان اسمی قرارداد است کاه ممکان اسات باه،میشود
 ایان پاارامتر در.دالیل مصتلفی زودتر از آن فساخ شاود
.تمام این مقاله بهصورت قطعی در نظر گرفته شده است
مایتاوان دانسات

با کمی دقت در قراردادهای مصتلا

دالیال مصتلفای وجاود دارد کااه باعاث فساخ زودتاار از
سررسید قرارداد شود؛ به عنوان مثال فوت سارمایهگاذار
بیمه در قرارداد بیمب زندگی را مایتاوان بیاان کارد کاه
 تعمایم الگاو باا زماان،تابع توزیع خاصی است؛ بنابراین
.سررسید احتمالی بهعنوان پیشنهاد آینده مطرح میشود
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