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بر را ناهنجاری ها از ناشی منفی تاثیر است قادر که می شود ارائه ٢ خوشه بندی تکنیک مقاله این در چکیده:
می گیرد، انجام هم زمان طور به خوشه بندی و ناهنجاری تشخیص شده، ارائه الگوریتم در ببرد. بین از خوشه ها مرکز
تشخیص داده هر پرت افتادگی میزان کمک با ناهنجاری ٣ سی میانگین فازی خوشه بندی فرآیند حین در به طوری که
شده ارائه خوشه بندی الگوریتم عملکرد دادن نشان برای مقاله این در می گردد. حذف داده ها مجموعه از و می شود داده
روش مقایسه ی با آخر در و است شده استفاده R افزار نرم و s&p۵۰۰ در موجود برتر شرکت ۵٠ سهام میانگین از

دارد. بهتری عملکرد پیشنهادی روش می شود داده نشان FCM روش و شده ارائه
. ناهنجاری تشخیص ،cmeans فازی خوشه بندی پرت افتادگی، میزان کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 47A55; 62P05, 62H30.

پیش گفتار .١
و گردآوری ظرفیت های و داده تولید در انفجاری رشد یک شاهد بشر اطالعات فناوری سریع پیشرفت با
بزرگ داده های پایگاه بر اعمال قابل روش های از مجموعه ای به است. بوده گوناگون دامنه های در آن ذخیره سازی
برای که است روش هایی شامل داده کاوی، می شود. گفته کاوی داده پنهان، الگوهای کشف منظور به پیچیده و
دانش کشف راستای در اساسی گامی و می گیرد قرار استفاده مورد داده ها در موجود پنهان الگوهای آشکارسازی
زیادی حجم نمایش برای آن از می توان که است کاوی داده فنون مهم ترین از یکی بندی خوشه .[۴] می شود محسوب

کرد. استفاده داده ها از
هر در عناصر که می کند تقسیم بندی خوشه هایی به را داده ها مجموعه که است نظارتی بدون یاد گیر ی روش خوشه بندی
تفکیک نوع دو به خوشه بندی باشند. داشته را شباهت حداقل هم با خوشه دو عناصر و شباهت حداکثر هم با خوشه
باشد داشته تعلق خوشه یک به فقط عنصر هر خوشه بندی، در اگر . فازی خوشه بندی و سخت خوشه بندی می شود:
آن باشند متعلق خوشه یک از بیش به عنصر هر اگر درغیر این صورت می گویند، سخت خوشه بندی را خوشه بندی آن

.[۴] هستند هم به وابسته فرایند های ناهنجاری تشخیص و خوشه بندی دارد. نام فازی خوشه بندی خوشه بندی،
می یابد. بهبود خوشه بندی دقت ناهنجاری حذف با زیرا دارد کاوی داده در مهمی جنبه ی ناهنجاری تشخیص

می باشد: زیر شرح به است، شده ارائه هاوکینز توسط که ناهنجاری تعریف مشهورترین
می آید، وجود به فرض این که است افتاده دور قدری به دیگر مشاهدات به نسبت که است مشاهده ای ناهنجاری »

« است. شده ساخته دیگری مکانیزم توسط مشاهده آن
خوشه بندی اول مرحله ی در است: مرحله دو شامل کردند معرفی را الگوریتمی ٢٠٠۵ سال در همکارانش و ۴ ویل
فاکتور به باتوجه هستند، دور مربوطه خوشه مراکز از که مشاهداتی دوم مرحله ی در و می گیرد انجام ۵ میانگین کا
اساس بر خوشه بندی روش ٢٠١١ سال در همکارانش و ۶ کاوور .[٣] می شوند حذف ، آستانه مقدار و پرت افتادگی
قرار بیشتر، چگالی با قسمت هایی در که می آید به حساب ناهنجاری نقطه ای روش این اساس بر دادند. ارائه چگالی

١سخنران∗
2Clustering
3Fuzzy cmeans (FCM)
4Ville
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6Kour
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اساس بر مالی زمانی سری های فازی خوشه بندی مدل دو ،٢٠١٣ سال در همکارانش و ٧ درسو .[۴] باشد نداشته
.[٢] دادند ارائه ٨ گارچ مدل

خوشه بندی حین در آستانه مقدار و پرت افتادگی فاکتور از استفاده با ناهنجاری که می شود ارائه روشی مقاله این در
و FCM خوشه بندی تعریف به دوم فصل می شود. ارائه اولیه تعاریف و مفاهیم اول فصل در می کند. شناسایی
روش و پیشنهادی روش پیاده سازی از آمده به دست نتایج تحلیل و تجزیه به سوم فصل در می پردازد. پیشنهادی روش
نتیجه گیری و جمع بندی چهارم فصل می شود. پرداخته s&p۵۰۰ در موجود برتر شرکت ۵٠ سهام میانگین بر FCM

می شود. ارائه

پیشنهادی روش و FCM خوشه بندی .٢
درجه با خوشه چندین به می تواند داده هر آن در که است فازی خوشه بندی الگوریتم FCMمشهور ترین خوشه بندی
خوشه ی به iام داده ی عضویت میزان که می شود داده نشان uic با عضویت درجه باشد. متعلق مختلف عضویت های
∑C

c=۱ uij = ۱ می باشد: زیر محدودیت دارای خوشه بندی این طرفی از .(۰ ⩽ uic < ۱) می دهد نشان را cام
باشد. یک برابر باید مختلف خوشه های به داده یک عضویت درجه های مجموع که است معنی بدین محدودیت این

می باشد: زیر صورت به روش این هدف تابع

minJfcm =

N
∑

i=۱

C
∑

c=۱

um
icd

۲
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N
∑

i=۱
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∑
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um
ic∥xi − vc∥۲

خوشه ها تعداد C و است cام خوشه ی مرکز vc . X = {x۱, x۲, ..., xN} است داده ها مجموعه X روش این در
الگوریتم این اجرای روند است. فازی ضریب m و cام) ) مربوطه خوشه مرکز از iام داده ی فاصله ی dic می باشد.

می باشد: زیر صورت به
تصادفی طور به داده ها بین از خوشه ها مراکز سپس می شود، مشخص فازی ضریب میزان و خوشه ها تعداد ابتدا - ١

می گردد. انتخاب
uij =

۱

∑C
c=۱[

dij
dic

]

۲
m− ۱

می شود: مشخص زیر صورت به خوشه هر به داده هر عضویت میزان سپس - ٢

می شوند: روز به زیر فرمول به صورت هرخوشه به داده هر عضویت میزان به توجه با خوشه ها مراکز مرحله این در - ٣

vc =

∑N
i=۱ u

m
ijxi

∑N
i=۱ u

m
ij

که می یابد ادامه جایی تا کار این می گردد. باز دوم مرحله به بود، متفاوت قبلی مراکز با آمده دست به مراکز اگر - ۴
. نکنند[۴] پیدا تغییر خوشه ها مراکز

پیاده سازی روند می باشد. داده ها تحلیل و تجزیه منظور به دقیق تر خوشه بندی آوردن دست به هدف پیشنهادی روش در
خوشه مرکز تا داده هر فاصله سپس شده، سازی پیاده FCM خوشه بندی ابتدا می باشد: صورت این به الگوریتم این
نشان dmax با را آن و می شود انتخاب فاصله بیشترین فواصل این بین از .∥xi − vc∥ می آید دست به مربوطه

:[٣] می آید دست به زیر صورت به داده هر افتادگی پرت فاکتور سپس می دهند.

oi =
∥xi − vc∥
dmax

.
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صورت این در ( است. شده گرفته نظر در ۰٫۵ آستانه مقاله این (در می گیرد. نظر در oi محدوده ی در آستانه ای محقق
می گیرد: انجام زیر صورت به ناهنجاری تشخیص

uij =



















۱

∑C
c=۱[

dij
dic

]

۲
m− ۱

, oi ⩽ T

۰ , oi > T

.

گرفته نظر در ناهنجاری نقطه آن باشد، بیشتر شده تعیین آستانه ی مقدار از افتادگی پرت میزان اگر روش این در
.[۴] می گیرد تعلق نقطه این به صفر عضویت درجه میزان و می شود

پژوهش دست آورد های .٣
با s&p۵۰۰ در موجود برتر شرکت ۵٠ سهام میانگین برای پیشنهادی روش و FCM الگوریتم بخش این در
است. شده گرفته نظر در m = ۱٫۵ فازی ضریب روش دو هر در می گیرد. قرار بررسی مورد R نرم افزار از استفاده

میشود. تعیین ٩ سیلهوت ضریب کمک با خوشه ها دقیق تعداد ابتدا

پیشنهادی روش در Silhouette ضرایب (ب) FCM روش در Silhouette ضرایب (آ)

خوشه ٣ پیشنهادی روش در و خوشه ۴ ،FCM روش در خوشه ها ١(ب)تعداد شکل و ١(آ) شکل به توجه با
دست به خوشه بندی روش دو توسط که را ۶ و ۵ ،۴ ،٣ خوشه های تعداد با Silhouette ضرایب می توان می باشد.

کرد.  مشاهده ١ جدول در آمده اند
روش دو در Silhouette ضرایب .١ جدول

پیشنهادی خوشه بندی روش در Silhouette ضریب FCM خوشه بندی روش در Silhouette ضریب خوشه ها تعداد
۰٫۹۲۳۷۶۰۸ ۰٫۸۴۰۴۷۸۷ ۳
۰٫۸۱۹۲۱۱۷ ۰٫۸۶۳۳۴۰۳ ۴
۰٫۸۴۰۱۹۰۵ ۰٫۸۴۰۴۰۰۸ ۵
۰٫۷۰۹۰۳۱۲ ۰٫۸۵۴۲۱ ۶

ضریب مقدار ،١ جدول به بنا می گیرد، انجام بهتری خوشه بندی باشد بزرگ تر هرچه قدر Silhouette ضریب مقدار
نشان دهنده ی که دارد ١ جدول در را مقدار بیشترین خوشه سه با پیشنهادی خوشه بندی روش در Silhouette

. است[١] پیشنهادی روش بهتر عملکرد

برای ٢ جدول به توجه با است.) شده داده نشان داده ها عضویت میزان از گزیده ای تنها اجبار به فضا کمبود دلیل (به
اول داده ی FCM خوشه بندی روش در هستند، s&p۵۰۰ در موجود شرکت های سهام میانگین که نخست داده ي ده
به خوشه بندی در اما است، متعلق c۳ خوشه ی به می باشد advanced micro devices شرکت سهام که
خوشه بندی روش در c۱ خوشه ی در می شود. حذف داده ها از و شده شناسایی ناهنجاری عنوان به پیشنهادی روش

9Silhouette
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روش دو در عضویت درجه ی میزان .٢ جدول
پیشنهادی روش FCM خوشه بندی روش

c۳ c۲ c۱ c۴ c۳ c۲ c۱ Name

− − − ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۹۹۷۴ ۰٫۰۰۰۷ ۰٫۰۰۱۵ advanced micro devices

۰٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ flowserve crop

۰٫۰۱۹۷ ۰٫۹۷۹۹ ۰٫۰۰۰۴ ۰٫۹۹۰۷ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۹۲ ۰٫۰۰۰۱ HCA Healthcare

۰٫۰۰۱۰ ۰٫۹۹۸۹ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۹۹۹۱ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۸ ۰٫۰۰۰۰ PerkinElmer

۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۹۹۹۹ ۰٫۹۹۹۹ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۰ Illumina

۰٫۸۸۲۷ ۰٫۰۰۸۳ ۰٫۱۰۸۹ ۰٫۰۰۲۸ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۹۹۵۰ ۰٫۰۰۲۲ Corning

۰٫۰۰۰۱ ۰٫۹۹۹۹ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۹۹۹۹ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۰۰۰۰ IQV IA

۰٫۰۰۱۸ ۰٫۹۹۸۱ ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۹۹۸۵ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۱۵ ۰٫۰۰۰۰ WellCare

۰٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰ V ertex Pharmaceuticals

۰٫۰۰۲۱ ۰٫۰۰۰۳ ۰٫۹۹۷۶ ۰٫۰۰۱۰ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۹۵ ۰٫۹۸۹۶ Qualcomm

شرکت سهام که دهم داده ی FCM خوشه بندی روش در دارد. تعلق باالیی عضویت میزان با داده دو پیشنهادی
میانگین که ششم داده ی FCM خوشه بندی روش به دوم خوشه ی در است. متعلق اول خوشه ی به Qualcomm
خوشه ی در پیشنهادی روش به بندی خوشه در همچنین و دارد تعلق خوشه این به می باشد Corning شرکت سهام
میزان با داده هفت FCM خوشه بندی روش در c۴ خوشه ی در دارد. قرار باالیی عضویت میزان با داده شش دوم
خوشه ی به ۰٫۱۰۸۹ عضویت میزان با Corning داده ی پیشنهادی خوشه بندی روش در دارد. قرار باالیی عضویت
بنی١٠ ای ایکس شاخص از روش دو این ارزیابی برای است. متعلق c۳ خوشه ی به ۰٫۸۸۲۷ عضویت میزان با و c۱ .[١] می باشد مشاهده قابل ٣ جدول در آمده دست به نتایج که است شده استفاده

شاخص مقایسه ی XieBeni روش دو در .٣ جدول
پیشنهادی خوشه بندی روش در XieBeni شاخص FCM خوشه بندی روش در XieBeni شاخص

۰٫۰۰۰۹ ۰٫۰۰۵

روش ٣ جدول به توجه با می گیرد، انجام بهتری خوشه بندی باشد کوچک تر هرچه قدر XieBeni شاخص مقدار
روش بنابراین دارد FCM خوشه بندی روش به نسبت کمتری XieBeni شاخص مقدار پیشنهادی خوشه بندی

.[١] دارد بهتری عملکرد پیشنهادی خوشه بندی
نتیجه گیری .۴

که شد ارايه ناهنجاری حذف از استفاده با FCM خوشه بندی بهبود جهت قوی خوشه بندی روش مقاله این در
FCM خوشه بندی روش با پیشنهادی روش مقایسه ی به سپس و می داد تشخیص خوشه بندی حین در را ناهنجاری
و XieBeni شاخص دو کمک با و پرداخته  شد s&p۵۰۰ در موجود برتر شرکت ۵٠ سهام میانگین از استفاده با

دارد. FCM روش به نسبت بهتری عملکرد پیشنهادی روش که شد داده نشان Silhouette
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10Xie–Beni index
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 الکتریسیتهقیمت موجود برای های مدلانرژی و  همالی
 

  1دا اسماعیلین

 اصفهان، دانشگاه ، دانشکده علومگروه ریاضی1

n.esmaeeli@sci.ui.ac.ir 

  

های عرضه و تقاضای آن, این امکان را فراهم چنین دسترسی گسترده به دادهو هم الکتریسیتهسازی عدم امکان ذخیره چکیده:
تجزیه و تحلیل کنیم. این  تر از سایر بازارها درک وو مشتقات مالی مبتنی بر آن را ساده الکتریسیتهسازد تا رابطه بین قیمت می

شود. قیمت الکتریسیته یاد میهای ی شد که از آن به عنوان مدلانرژ های در حوزه مالیهای طبیعی منجر به گسترش شاخهویژگی
 .برای قیمت الکتریسیته بپردازیمموجود های از مدل برخیدر این مقاله قصد داریم به معرفی 

 .الکتریسیته قیمت، انرژی همالیواژگان کلیدی: 

 .QA0273 ,HD9502گروه بندی موضوعی: 
 . پیشگفتار1

های مختلف اقتصادی به کند و تاثیر آن در بخشهای اقتصادی مدرن نقش مهمی را ایفا میدانیم انرژی در سیستمطور که میهمان

با توجه به عرضه  الکتریسیتههای انرژی مانند قیمت نفت یا قیمت طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. به طور سنتی قیمت

تری میان رتباط نزدیکا, 8002از زمان بحران مالی جهانی در سال  با این وجود شود.المللی تعیین میو تقاضا در بازارهای بین 

تری از خود نشان دادند. از های مالی بیشویژگیهای انرژی المللی و بازارهای مالی ایجاد گردید و قیمتبازارهای انرژی بین

نظر مالی اهمیت پیدا کرد. امروزه اهمیت استراتژیک انرژی و تغییرات آب و رو مطالعه و بررسی مسایل بازارهای انرژی از ماین

ایجاد کرده است و منجر به پیدایش حوزه جدیدی با  گذارانمتخصصان این حوزه و سیاست میان را ارتباط منحصربه فردی ,هوایی

ست که ی اایک زمینه میان رشتهانرژی  همالی در حقیقتانرژی شده است که از تحقیقات متداول مالی متفاوت است.   هنام مالی

ن از دیدگاه مالی به مطالعه آاز اما پس  فعالیت خود را با بررسی ارتباط میان بازارهای انرژی و بازارهای مالی شروع کرد

  .پرداختبازارهای انرژی یا محصوالت آن 
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یک  الکتریسیتهکنیم. گذاری آن را بررسی میقیمت پیرامونل کنیم و مسایدر این مقاله توجه خود را به انرژی الکتریسیته جلب می

ری از ی بازارهای کاال معرفی و مطالعه شده است. اگرچه سهم معناداکاال است و بنابراین بازار آن اغلب در چارچوب گسترده

آن چنان بخش اعظم تولید اما هم .شودای تولید میی و هستهآبباد و خورشید و منابع چون پذیری همالکتریسیته از منابع تجدید

گیرد. حال از آنجایی که الکتریسیته اغلب اندکی پیش می, گاز طبیعی و نفت صورت گسنهای فسیلی مانند ذغالسط سوختتو

ید ورد استفاده در فرایند تولهای مسراسری تولیدش اساسا هزینه سوخت هگیرد, هزیناش مورد معامله قرار میاز نیاز به استفاده

ها به سختی قابل هر چند که این سوخت ,ای استحتی در بازارهایی که بخش اعظم سوخت مورد استفاده منابع آبی یا هسته است

 های مورد استفاده در تولید آن جدا شود. تواند از قیمت سوخترو تعیین قیمت الکتریسیته نمیاز اینگذاری هستند. قیمت

از آنجا که الکتریسیته غیرقابل ذخیره است به محض تولید باید مصرف گردد و هزینه تولید بخش  ,تر اشاره شدطور که پیشنهما

های تعادلی میان عرضه و گذاری آن باید توسط استداللمهمی از محاسبه منحنی عرضه است. از این منظر روشن است که قیمت

یسیته موجود است که مورد استفاده دانشگاهیان و متخصصان های ریاضی برای قیمت الکتربا این وجود مدلتقاضا صورت گیرد. 

های در مدل شوند.های ساختاری تقسیم میو مدل ()تقلیل یافته های فرم کاهشیگیرد و به دو دسته کلی مدلاین حوزه قرار می

و اغلب توسط یک معادله شوند ای الکتریسته توسط فرایندهای پخشی یا پرش غیرقابل مشاهده مدل میفرم کاهشی قیمت نقطه

های ساختاری به کمک همان ابزارهای ریاضی مشابه موجود در در حالی که در مدل .گردنددیفرانسیل تصادفی مشخص می

تری پردازند و به درک عمیقتصادف در مدل میی ایجاد کننده های فرم کاهشی, به شناسایی حداقل تعدادی از منابع اساسیمدل

های جدیدی منجر چالش ند. در بسیاری از موارد در نظر گرفتن چنین متغیرهای اساسی بهیابمی رسی دستمورد براز پدیده 

شود. با این وجود بینش اضافه شود که اغلب از ماهیت بسیار پیچیده مکانیسم تنظیم قیمت در بازارهای الکتریسیته ناشی میمی

 روابط ها دستیابی به ترین آنتوجهی را به همراه دارد که از جمله مهممنافع قابل ورد علل تغییرات قیمت الکتریسیته, در م
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گذاری دقیق بسیاری از مشتقات ها در مساله قیمتترین چالشکه از جمله مهم بستگی بین کاالها و وابستگی به تقاضا استهم

 های فیزیکی است.مالی مشترک و دارایی

 

 

 مراجع.3

1. Carmona, René and Coulon, Michael, A survey of commodity markets and structural models for 

electricity prices, Quantitative energy finance: modeling, pricing, and hedging in energy and 

commodity markets. Springer-Verlag, (2013), 41-83. 

2. Zhang, Dayong, Energy Finance: Background, Concept, and Recent Developments, Emerging 

Markets Finance and Trade, 54 (2018), 1687-1692. 
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 cVaR)و ارزش در معرض ریسک منسجم) (VaRبا استفاده از ارزش در معرض ریسک) بهینه سازی سبد سرمایه

 و مقایسه نتایج بدست آمده در بورس ایران و بازار فارکس الگوریتم های ژنتیک وبهینه سازی تجمع ذراتبا بکارگیری         

 

 2خلفیدالورعلی دکتر ، 1محمود اشرفی

 گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد1

author1@yazd.ac.ir 

 گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد2

author2@yazd.ac.ir 

( برای مدیریت GA) 2ژنتیک گوریتم های( والPSO)1بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات  مقایسه ای دراین تحقیق، چکیده:
در یک مساله بهینه سازی سبد سرمایه، تحت این قید که فروش کوتاه مجاز نیست، انجام شده است. تابع هدف  سبد سرمایه،

استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد.   نتایج ازمایشات انجام شده در  محاسبه شده با 3مینیمم شده ارزش در معرض ریسک
ن تحقيق نشان می دهد که به طورکلی، این روش ها به طور سازگار، قادرهستند راه حل )جواب(های مناسب که کامالً نزدیک به اي

بهترین جواب یافته شده هستند، را در یک مدت زمان معقول بیابند. به عالوه، ازنظرآماری نشان داده می شود که این الگوریتم 
 PSOه حل)جواب( نمی شوند. به نظر می رسد که از دو جهت  سازگارمنجربه یافتن بهترین راها، روی هم رفته، همگی به طور 

باشد؛ یکی ازنظرتعداد تکرار ودیگری ازنظر زمان کل اجرای الگوریتم ها، که با تشکیل پرتفوهایی از سهام شرکت  GAسریعتراز
نسبت به موقعیت اولیه   PSOکه  حال، به نظر می رسد های به کارگرفته شده در این تحقیق این موضوع بررسی می شود. بااین

باشد. برخی تست ها نیزبا توجه به تعداد ذرات مورد نیاز برای حل این مساله پیشنهاد شده است، و  GAذرات، حساس تر از 
وجود دارد، به  بحث های مختلفی GA و PSOهرچند همواره درتعداد ذرات/کروموزوم های به کار گرفته شده برای الگوریتم های 

 دارایی، برای تست های انجام شده در این تحقیق کافی باشد. 25ذره/کروموزوم  برای مساله های تا حد  05نظر می رسد 

(، بهینه سازی VaRالگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات )یا الگوریتم  پرندگان(، ارزش  در معرض ریسک )واژگان کلیدی: 
 .سبد سرمایه

 پیشگفتار. 1

مساله ای که دراین جا نشان داده شده، درخصوص یک سرمایه گذاری است که می خواهد یک سبد سرمایه  تشکیل دهد ومی باید 
-کرده  دارایی را بررسی 25تا  0سرمایه برای هر دارایی صرف کند. ما در این جا سبدسرمایه های شامل  تصمیم بگیرد چه مقدار
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 ه  برای سبد سرمایه، اغلب به فرمول های دقیق مساله بهینه سازی سبد سرمایه، به عنوان یک کار ایم. محاسبه وزن های بهین

( را به كار مي بريم که PSOو  GAشدید محاسباتی وابسته  است. بنابراین در اين تحقيق روش های بهینه سازی اکتشافی)
  و GA های الگوریتم دوی هر که است شده مشخص تحقیق دراینسریع، قابل اعتماد و مبتنی بر جمعیت مي باشند.  بسیار
PSOرسد می نظر به آن در که کنند پیدا سراسری بهینه حل راه به نزدیک( هایی جواب) هایی حل راه توانند می PSO از سریعتر 
GA توسط شده ارائه جواب کیفیت نظر از رسد می نظر به عالوه به شود، همگرا GA توسط شده ارائه جواب از بهتر حدی تا 

PSO (.1)جدول باشد 

 چالش یک و شود می یافت واقعی دنیای در که است مسائلی بهترنمایانگر ریسک معرض در ارزش از استفاده که است توجه قابل
  بهتری همقایس توان می ریسک معرض در ارزش از استفاده با بنابرین،. آورد می بوجود سازی بهینه های الگوریتم برای را بزرگتری

 کار به های کروموزوم/ ذرات تعداد تاثیر قبلی، تحقیقات توسیع برای همچنین و. داد انجام شده بررسی های روش ظرفیت مورد در
 اب سرمایه سبد سازی بهینه مقاله اولین این. است شده بررسی نامناسب اولیه دهی مقدار یک برای ها، الگوریتم وقدرت رفته

 مجموعه زیر تحقیق، این در GAو PSO عملکرد بررسی برای .باشد می GA و  PSO های روش بردن بکار با  VaR از استفاده
 نظر در نیز( کوتاه موقعیت) کوتاه فروش نبودن مجاز ومحدودیت شدند، گرفته کار به 0داوجونز صنعتی میانگین سهام از هایی
  ها وریتمالگ عملکرد ارزیابی برای ویژگی دو. باشد منفی تواند نمی ها دارایی وزن از کدام هیچ که است آن معنای به که شده گرفته

 به  همگرایی سرعت -2 و(  مسله سراسری بهینه مقدار به همیشگی رسیدن توانایی) سازگاری -1: است کاررفته به تحقیق این در
 خواهیم دست  GA و PSO های الگوریتم مختلف اجراهای رفتار  درمورد ای پایه درک به  ما نظر، نقطه این از که بهینه، جواب
 .یافت

 و اه بانك بهادار، اوراق گران تحلیل مالی، مدیران عالی، مدیران گذاری، سرمایه های شركت برای تواند می تحقیق این نتایج   
 این زا توانند می ها آن. باشد داشته مؤثر كاربرد گذاران سرمایه كلی طور به و مالی رشته پژوهشگران بیمه، مؤسسات بانكداران،

 ایران هسرمای بازار آن دنبال به و گذاری سرمایه تصمیمات بیشتر چه هر كارآیی در بهینه گذاری سرمایه سبد انتخاب جهت در روش
 .نمایند ایفا مهمی نقش كشور اقتصادی توسعه در نهایت در و

  1.1 قضیه

، با حل یک مساله بهینه GAو PSOدر این تحقیق، هدف ما ایجاد یک مقایسه بین عملکرد انواع مختلف از هر دو الگوریتم  
 سازی سبد سرمایه تک ضابطه ای می باشد. که تابع هدف مینیمم شده ارزش در معرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه

 :از تابع هدف ایجاد می کند سازی تاریخی می باشد، که منظره ای پیچیده
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(1.1) 

 ( به کار رفته است به صورت زیر است:varتم شبیه سازی تاریخی که در اینجا برای محاسبه ) الگوری

دارایی که بوسیله یک برداری از وزن ها تعریف شده در نظر می گیریم، یعنی در این سبد  Nیک سبد سرمایه شامل  -گامل اول 
می دهیم، و توسط  𝑖,𝜔𝑡تا دارایی است به هر دارایی که در این سبد سرمایه قرار گرفته است  وزنی به صورت  Nسرمایه که شامل 

می گیریم.  در نظر 𝜔به عنوان سبد سرمایه در لحظه  T 𝜔𝑡(𝑡𝜔,1  , 𝑡𝜔,2 , … , 𝑡𝜔,N) =تایی مرتب یا یک بردار  Nآنها یک 
 یر خواهد بود: به ویژه سبدسرمایه ی امروز به شکل ز

 T = (𝑡0,1  , 𝑡0,2 , … , 𝑡0,N) 0𝑡(     ) سبد سرمایه امروز(           2.1)     
 برای هر قیمت دارایی یا عامل ریسک به کار رفته در این مسأله یک دنباله از بازدهی ها را  برای یک دوره زمانی -گام دوم   

 روز ( به دست می آوریم. برای محاسبه ی این بازدهی ها از بازدهی مرکب استفاده کرده و قرار می دهیم:  055مشخص ) مثآل 

                              (3.1   )               ,k / p(𝜔-1),k) log ( pt  r𝜔 , k =      

 که در آن،

kr  بازدهی دارایی  :k ام در روزt                                امk, 𝜔p    قیمت دارایی  :k  ام  در زمان یا روزt   ام 

( را به عنوان یک را یک سری زمانی درنظر گرفتیم. r𝜔 , kروز( درسری زمانی بازدهی ها) 055هریک از این روزها ) - گام سوم
تا دارایی وجود دارند، هر روز  Nفردا( در نظر می گیریم. از آنجایی که سناریو )طرح یا نمونه( برای تغییرات احتمالی  در روز بعد)

t:اُم از داده های تاریخی یک سناریو با تعریف زیر تشکیل می دهند 

                              (1.1                           )T [r𝜔,1 , r𝜔,2 , … , r𝜔,N ]= rt  

 

 .( به کار می گیریم0𝑡هریک از این سناریو ها را برای ترکیبی از پرتفوی امروز) - گام چهارم
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بازدهی سبد سرمایه  Rtدر واقع .لگاریتم بازدهی های در سبد سرمایه برای هرکدام از سناریو ها را محاسبه می کنیم  - گام پنجم
 برای فرداست.  امtسناریوی 

 این بازدهی های سبد سرمایه برای سناریوهای مختلف را به صورت درصدی، از باال به پایین به پایین مرتب می کنیم. - گام ششم

VaR آن بازدهی خواهد بود که متناظر با سطح اطمینان خواسته شده باشد، برای مثال اگربخواهیم ،VaR  یک روزه یک سبد
 %99روزاز قیمت دارایی ها را در اختیار داشته باشیم وسطح اطمینان  055م ودارایی است را بدست آوری Nسرمایه ای که شامل 

 مطلوب ما باشد داریم:

  Rt، پنجمین بازدهی بدتر  سبد سرمایه خواهد شد)یعنی پنجمین VaR درنتیجه  )  5=500⨯(1/100 بنابراین   1=99 – 100
 (.بدتر

  1.2تعریف 

یط عادی بازار، در طول افق مورد انتظار سبد دارایی ها)سبد سرمایه(، در شراحداكثر زیان (، VaRارزش در معرض ریسک)
را می توان به صورت زیر نیز  VaRمعیار  معین)یك روز، یك ماه، یا یك هفته( وبرای یک سطح اطمینان معین است.زمانی 

 Vدالر از دست نخواهیم داد "، که در آن متغیر  Vروز آینده  بیش از Nدرصد اطمینان داریم که در  Xاندازه " به  تفسیر نمود:
یعنی سطح  Xیعنی افق زمانی و  Nسبد سرمایه می باشد که دربردارنده دو پارامتر  VaRهمان ارزش درمعرض ریسک، یا 

 ناطمینان است. برای محاسبه حد کفایت سرمایه الزم جهت نگهداری در یک بانک و به منظور اجتناب از ریسک بازار، ضابطا
 ر نظر می گیرند. را د  X=99و  N= 10 ناظربر بانک ها

 . نتیجه گیری2

 از اعتمادتر قابل و سریع بسیار اند، جمعیت بر مبتنی که PSOو GA جمله از سرمایه، سبد مدیریت برای سازی بهینه نوین های روش
 رانگ تحلیل مالی، مدیران عالی، مدیران گذاری، سرمایه های شركت برای تواند می تحقیق این نتایج. اند سازی بهینه قدیمی های روش
 ها آن .باشد داشته مؤثر كاربرد گذاران سرمایه كلی طور به و مالی رشته پژوهشگران بیمه، مؤسسات بانكداران، و ها بانك بهادار، اوراق

 بازار نآ دنبال به و گذاری سرمایه تصمیمات بیشتر چه هر كارآیی در بهینه گذاری سرمایه سبد انتخاب جهت در روش این از توانند می
 .نمایند ایفا مهمی نقش كشور اقتصادی توسعه در نهایت در و ایران سرمایه
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برای حل مسایل بهینه سازی سبد سرمایه، در اجرای با  GAو  psoمقایسه کارایی الگوریتم های : 1جدول 

 تکرار 0555کروموزوم )ذره( و با  05

 مراجع.3

 ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چاپ دوم ،انتشارات نگاه دانش.( مدیریت سرمایه گذاری، 1831جونز،چ. پ.،). 1

 ( بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات.1339رضا راعی، هدایت علی بیگی).2
 (1330یک در متلب).حمید لطفعلی الگوریتم ژنت3

4. Holton GA. value-at-riske: Theory and practice. Bulington, MA : Academic press(Elsevier);2003 

5.  Artzner p, Delbaen F,Eber J-M, Heath D, Coherent measures of risk. Math Fainane(1999) 

6. Dallagnol  VAF. portfolio managment using value at risk: a comparsion between genetic algorithms 

and particle swarm optimization.The Netherlands;2006 
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 محاسبه ی دترمینان ماتریس های فازی

 فاطمه باباکردی1

 1گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس

babakordif@yahoo.com 

حسابداری و اقتصادی ماتریس و دترمینان می باشد، در این  ،از ابزارهای  پایه ای مهم در امور مالی با توجه به این که یکی: چکیده
 TAده از اعمال حسابی براساس ابا استف. می پردازیممقاله به بیان روشی ساده و کارا برای محاسبه ی دترمینان ماتریس های فازی 

 باو سرانجام را بیان فازی  3دستور ساروس برای محاسبه ی دترمینان های مرتبه سپس وفازی  2مرتبه ی (، ابتدا دترمینان های ]1[)
عددی مفید و کاربردی بودن روش  مثالرا محاسبه می کنیم. فازی   nتعریف کهاد و همسازه ی فازی، دترمینان های مرتبه ی 

 پیشنهادی را نشان می دهند.
 فازی، تقریب فازی، دترمینان فازی.اعمال حسابی  کلمات کلیدی:

 . پیشگفتار1

اقتصادی و... منجر به تشکیل ماتریس و دترمینان می شود به ویژه وقتی متغیرها مدلسازی بسیاری مسائل در علوم حسابداری و 
اخیرا در  .انجام شده است زیادی در این زمینه پژوهش هایتاکنون دارای خطا و ابهام باشند با ماتریس و دترمینان فازی سروکارداریم. 

به بیان روشی ساده برای محاسبه ی  TAدراین مقاله با اعمال حسابی براساس ، مطرح شد.  TAاعمال حسابی براساس ]1[
 دترمینان فازی خواهیم پرداخت.

A)عددفازی شبه مثلثی( عدد فازی  .]2[ .1.1تعریف 
شبه مثلثی نامیده می شود هرگاه تابع عضویت آن  ~
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 ماتریس فازی می گوییم. ،کلیه ی درایه های ماتریس اعداد فازی باشند، به آن ماتریسهرگاه  .3.1تعریف 
،  22 فازی دترمینان ماتریس .1.4تعریف 
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 ،ij-را با  فازی مین کهاد ماتریس

ijM
و ماتریسی است که از  نمایش می دهیم ~

Aام ماتریس -jام و ستون -iحذف سطر 
ijA مین همسازه ی ماتریس فازی را با-ij وبدست می آید ~

نمایش می دهیم و به صورت  ~
 زیر تعریف می کنیم:

(1.4)                                                                                                     
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: ماتریس فازی ( nn)روش بسط برای محاسبه ی دترمینان ماتریس های فازی  .1.6تعریف 
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  را در نظر

مثال با بسط به عنوان بگیرید، دترمینان ماتریس را می توان با بسط نسبت هر یک از سطرها یا ستونها ی ماتریس محاسبه کرد، 
  نسبت به سطر اول

(1.5)                                                                  
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ماتریس  .1.1مثال
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 . نتیجه گیری2

با توجه به اینکه یکی از ابزارهای کلیدی در پایه ریزی ریاضی مسائل مالی ماتریس و دترمینان می باشد در این مقاله به بیان روشی 
و سپس روش  2های فازی مرتبه ی کاربردی برای محاسبه ی دترمینان ماتریسهای فازی پرداختیم. ابتدا به محاسبه ی دترمینان 

و در نهایت با تعریف کهاد و همسازه ی فازی روش بسط برای محاسبه ی  3ساروس برای محاسبه ی دترمینان های فازی مرتبه 
یم. در کاربعدی به از مزایای روش پیشنهادی این است که همواره جواب فازی بدست می آور مطرح شد. n دترمینان های فازی مرتبه

 ادالت فازی با استفاده از دترمینان فازی خواهیم پرداخت.عحل دستگاه م
 . مراجع3

 [1]. F. Abbasi, T. Allahviranloo  and S. Abbasbandy, A new attitude coupled with fuzzy thinking to 
fuzzy rings and fields, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 29, (2015), 851–861.  

[2]. G.J. Klir and B. Yuan, Fuzzy sets and fuzzy logic:  theory and applications, Prentice-Hall PTR, Upper 

Saddlie River, 1995. 
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 اختیارات مانعی گسسته تحت فرآیندهای لوی  تحلیلینیمه گذاریقیمت
 2زهرا نعمتی، 1سمیه برنا

 آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان ریاضی،گروه ریاضی مالی، دانشکده 1

somayeborna94@gmail.com 

 دانشگاه نیشابور ریاضی،گروه 2

Zahranemati6494@yahoo.com 

یوسته طور په مانع بهای که اصابت بترین اختیارات نامتعارف هستند و به جز در موارد سادهپرمعامله از اختیارات مانعی چکیده:
ور گسسته طی که بهاختیارات مانعگذاری برای قیمتجواب تحلیلی  وجود ندارد.گذاری تحلیلی فرمول قیمت، هنوز برای آنها رصدشده

 گذاری اختیاراتح را برای قیمتوجود ندارد. در این مقاله یک جواب نیمه تحلیلی و کامال صری در متون علمیاند، هنوز رصد شده
ها شامل نیح ت. فرمول صرکندپیروی مییند لوی کلی دارایی پایه از یک فرادر آن که  دهیمارائه می طور گسستهرصدشده به مانعی

های سری حلیلی باصورت تبه یک معادله انتگرالی تبدیل و آن را به 𝓩تبدیل گذاری را با استفاده از های اولیه است. مسئله قیمتتابع
گذاری نیمه تحلیلی برای قیمت یفرمول را به دست آورده و𝒵 . سپس به صورت تحلیلی وارون تبدیل کنیمکسینوسی فوریه حل می

ی معیار در متون علمی هاو با نتایج روش یق و کاراستاین روش دق عددی نتایج. آوریمگسسته به دست می یمانعرات اختیا
 د. مطابقت دار

 𝓩های کسینوسی فوریه، تبدیل اختیارات مانعی، فرایند لوی، سریواژگان کلیدی: 

 . پیشگفتار1

تکرارهای منظمی که معموال بازه های زمانی روزانه است، رصد می شوند. تقریبا همه اختیارات مانعی در بازار صورت گسسته در 
ر بیش از حد خاطواند بهتگاهی می گذاری این اختیارات مانعی گسسته رصدشدهبراساس رصد پیوسته برای قیمت تقریب زدن قیمت

ی های تحلیلی زیر براروش اسا تاکنوناس گذاری شود.باعث ایجاد خطای قابل توجه قیمت د به مانعبرآورد کردن احتمال برخور
فیوزای و هاف )-( روش وینر2(؛ )1٩٩١برادی و همکاران ( تقریب تصحیح پیوستگی )1اند: )رفتهکاراختیارات مانعی گسسته به

 ( روش های دیگر )روش برادی و٤(؛ و )2٠٠٢فنگ و لینتسکی ( روش نیمه تحلیلی براساس تبدیل هیلبرت )٣(؛ )2٠٠٢همکاران 
براساس  2٠٠١، روش هاویسون و اشتاینبرگ 2٠٠٤براساس تبدیل سریع گاوسی، روش تبدیل الپالس پترال و کوو  2٠٠٢یوماموتو 

 های مجانبی و ...(.بسط
           . فرآیند لوی برای پویایی قیمت دارایی2

,Ωفرض کنید که ) ℱ𝑡 , {ℱ𝑡}𝑡≥0, ℚیک فضای احتمال فیلتر شده باشد، در اینجا ) {ℱ𝑡}𝑡≥0  یک فیلتر است که در شرایط معمول
,0] کند. فرض کنیدصدق می تواند نامتناهی باشد. فرض کنید که بازار مالی بیطورکلی میدهنده افق زمانی باشد که بهنشان [∞

 𝑡≥0(𝑆𝑡)پایه  قیمت دارایی وجود داشته باشد. پویایی های آربیتراژی باشد و اندازه احتمال ریسک خنثی اصطکاک و بدون فرصت
 به صورت زیر در نظر گرفته می شود  تحت 
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𝑆𝑡 = 𝑒𝑋𝑡 ,    𝑡 > 0                                                                                         (2.1) 
𝑋در اینجا فرض می شود که   = (𝑋𝑡)0≤𝑡≤𝑇 مستقل است و ویژگی پیوستگی دارای نموهای ثابت و  یک فرآیند لوی است. یعنی

𝜀که برای هر معناایندر احتمال را دارد، به > limℎ→0داریم  0 ℙ(|𝑋𝑡+ℎ − 𝑋𝑡| > 𝜀) → -تابع مشخصه فرآیند لوی نمایش لوی. 0
;𝜙(𝜔 کینچین زیر را دارد  𝑡) ≜ 𝔼[𝑒𝑖𝜔𝑋𝑡|ℱ0] = 𝑒𝑖𝜔𝑋0 exp(𝑡𝜓(𝜔)) ,   𝑖 = √−1,                      (2.2) 

 با

𝜓(𝜔) = − 𝜔2𝜎22 + 𝑖𝜔𝛾 + ∫ (𝑒𝑖𝜔𝜒 − 1 − 𝑖𝜔𝜒1{|𝜒|<1})𝜈(𝑑𝜒).             (2.٣)ℝ  

 . اختیارات مانعی٣

اگر قیمت دارایی پایه  .شونداختیارات مانعی نوعی از اختیارات نامتعارف وابسته به زمان هستند که در بازار بسیار داد و ستد می
شته تواند بازده داشونده در صورتی میاختیار مانعی باارزششود( برسد، یک شده )که مانع نامیده میمشخصپیشبه یک سطح از

مثال،  شود. برایارزش میدر صورت رسیدن به مانع بی شوندهارزشباشد که به سطح مانع برسد، در حالی که یک اختیار مانعی بی
دارای بازده در سررسید خود  𝐵و مانع  𝐾با قیمت اعمال  شوندهارزشاختیارهای خرید و فروش باال و بی (𝑆(𝑇) − 𝐾)+1{𝑀(0,𝑇)<𝐵}  و (𝑆(𝑇) − 𝐾)+1{𝑀(0,𝑇)<𝐵} هستند. در اینجا𝑀(0, 𝑇) = max0≤𝑡≤𝑇 𝑆𝑡 تابع نشانگر  {.}1 و

.})مشخصه( پیشامد  𝑆(𝑇))شونده دارای بازده مشابه، اختیارهای خرید و فروش باال و باارزشطورهستند. به { − 𝐾)+1{𝑀(0,𝑇)>𝐵}  و(𝑆(𝑇) − 𝐾)+1{𝑀(0,𝑇)>𝐵}  شونده بازده شونده و پایین و باارزشارزشهستند. اختیارهای پایین و بی
,𝑀(0مشابه که در آن به جای  𝑇)  از𝑚(0, 𝑇) شود که به صورت استفاده می𝑚(0, 𝑇) = min0≤𝑡≤𝑇 𝑆𝑡 شود.تعریف می 

 مانعی تحلیلی برای اختیاراتفرمول صریح و نیمه .۴

. نیمکاستفاده میی انواع دیگر ابزارهای مشتقه برای نشان دادن ارزش یک اختیار خرید، اختیار فروش، یا حت 𝑔در این مقاله از نماد 
به صورت زیر به دست  𝑔نشده یک ادعای احتمالی (، معادله دیفرانسیلی انتگرالی جزئی برای قیمت تنزیل1براساس فرایند لوی )

𝑔𝜕𝜏�� است: = ℒ[𝑔(𝜒)] + (𝑟 − 𝛿) 𝜕𝑔𝜕𝜒 .                                                                  (۴.1) 

0فرض کنید  = 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛 < ⋯ < 𝑡𝑁 = 𝑇 های رصد و تاریخ𝑇 نویسیم سررسید اختیار باشد. می𝜏 = 𝑇 − 𝑡  تا
𝜏𝑛زمان باقی مانده تا سررسید را نشان دهیم و  = 𝑇 − 𝑡𝑛.  اگر قیمت اختیار را در زمان𝜏𝑛−  یعنی قبل از𝑛 امین بررسی شرایط

,𝑓(𝜒مانع اختیار با  𝑛) :نشان دهیم داریم 𝑓(𝜒, 0) = (𝑒−𝜒 − 𝐾)+1{𝑙<𝜒<ℎ}.                                                              (۴.2) 

 و با استفاده از تئوری انتظار ریسک خنثی داریم:
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𝑓(𝜒, 𝑛 + 1) = 𝑒−𝑟Δ𝑡 ∫ 𝑝(𝜉; 𝜒, Δ𝜏)𝑓(𝜉, 𝑛)1{𝑙<𝜉<ℎ}𝑑𝜉                        (۴.٣)∞
−∞  

;𝑝(𝜉که هسته  𝜒, Δ𝜏)  تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی𝜉  در زمان𝜏𝑛  روی فیلتر اطالعاتیℱ𝜏𝑛+1 .است 

 کنیم:را به صورت زیر تعریف می 𝓩تبدیل 

𝐹(𝜒, 𝑧) ≜ 𝒵[𝜒, 𝑛] = ∑ 𝓏−𝑛𝑓(𝜒, 𝑛).                                                                (۴.۴)∞
𝑛=0  

 1فرض 

 𝓏 ∈  متغیر تبدیل است و در شرط|𝓏| >  کند.صدق می 1
,𝑓(𝜒 برای تابع 𝓩با به کاربردن تبدیل  𝑛) آوریم:به دست می 

𝐹(𝜒, 𝑧) = 𝑒−𝑟∆𝑡𝑧 ∫ 𝑝(𝜉; 𝜒, Δ𝑡)𝐹(𝜉, 𝑛)1{𝑙<𝜉<ℎ}𝑑𝜉 + 𝑓(𝜒, 0).                               (۴.۵)∞
−∞  

به یک معادله انتگرالی پیوسته تبدیل شد که اکنون این معادله انتگرالی را با با انجام عملیات باال  (۴.٣)بعدی - 𝑛 گیریانتگرال
;𝑝(𝜉کنیم که تابع چگالی کنیم. ابتدا فرض میهای کسینوسی فوریه حل میاستفاده از سری 𝜒, Δ𝑡) توان به صورت زیر برحسب را می

 های کسینوسی نوشت:بسط سری

𝑝(𝜉; 𝜒, Δ𝑡) = ∑ 𝐴𝑗(𝜒)𝑏𝑗(𝜉),                                                                                          (۴.۶)∞
𝑗=0  

 با

𝑏𝑗(𝜉) = cos (𝑗𝜋(𝜉 − 𝑎)𝑏 − 𝑎 ),                                                                                                 (۴.١) 

 و

                          𝐴𝑗 = { 1𝑏−𝑎 𝑗 اگر                                                    , = 0              2𝑏−𝑎 ∫ 𝑝(𝜉; 𝜒, Δ𝑡) cos (𝑗𝜋(𝜉−𝑎)𝑏−𝑎 ) 𝑑𝜉,       اگر 𝑗 > 0𝑏𝑎                             (۴.٢) 

 آوریم:های کسینوسی فوریه به دست میبرحسب سری (۴.۵)با حل معادله انتگرالی 

𝐹 ≔ [𝐹𝑘(𝓏)]𝑀×1,       با        𝐹𝑘(𝓏) = ∫ 𝑏𝑘(𝜒)𝐹(𝜒, 𝓏)𝑑𝜒,                                      (۴.٩)𝐷1∩𝐷2  
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𝑓 ≔ [𝑓𝑘]𝑀×1,       با        𝑓𝑘 = ∫ 𝑏𝑘(𝜒)𝑓(𝜒, 0)𝑑𝜒,                                                      (۴.1٠)𝐷1∩𝐷2  

 و

𝐴 ≔ [𝐴𝑘𝑗]𝑀×𝑀,       با        𝐴𝑘𝑗 = ∫ 𝑏𝑘(𝜒)𝐴𝑗(𝜒)𝑑𝜒.                                                  (۴.11)𝐷1∩𝐷2  

𝐹 آید:می بنابراین معادله ماتریسی زیر به دست = 𝑒−𝑟Δ𝑡𝓏 𝐴𝐹 + 𝑓                                                                                                                    (۴.12) 

 ۲فرض

𝓏کنیم که متغیر تبدیل فرض می ∈ ℂ  برای یک نرم مناسب ماتریسی‖. |𝓏|در شرط  ‖ > 𝑅 ≔ 𝑒−𝑟∆𝑡‖𝐴‖ کند.صدق می 

 1.۴لم 

𝐵ماتریس  ∈ 𝑀𝑛پذیر است اگر نرم ماتریسی وارون‖. 𝐼‖وجود داشته باشد به طوری که  ‖ − 𝐵‖ < . اگر این شرط برقرار 1
 باشد داریم 

𝐵−1 = ∑(𝐼 − 𝐵)𝑘 .∞
𝑘=0  

 بنابراین داریم

𝐹 = [𝐼 − 𝑒−𝑟∆𝑡𝓏 𝐴]−1 × 𝑓,                                                                                                   (۴.1٣) 

 آوریم:سرانجام با جایگذاری عبارت زیر را به دست می

𝐹(𝜒, 𝓏) = 𝑒−𝑟Δ𝑡𝓏 [𝐴𝑗(𝜒)]1×𝑀 ×  [𝐼 − 𝑒−𝑟∆𝑡𝓏 𝐴]−1 × 𝑓 + 𝑓(𝜒, 0).                                   (۴.1۴)  
 را به صورت زیر تعریف می کنیم: 𝓏وارون تبدیل 

𝑓(𝜒, 𝑛) = 𝒵−1[𝐹(𝜒, 𝓏)] = 12𝜋𝑖 ∮ 𝐹(𝜒, 𝓏)𝓏𝑛−1𝑑𝓏.                                                          (۴.1۵)𝐶  

,𝑓(𝜒و توجه به این نکته که  𝒵سرانجام با استفاده از وارون تبدیل  𝑛)  ضریب𝒵−1  در بسط است، فرمول نیمه تحلیلی زیر را برای
 آوریم:به دست می 𝑡گذاری اختیار مانعی در زمان قیمت
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𝐶(𝑆𝑡 , 𝑡, 𝑇, 𝑁, 𝐵𝐿 , 𝐵ℎ) = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡) [𝐴𝑗(log 𝑆𝑡 , 𝑛 𝑇𝑁 − 𝑡)]1×𝑀 × [𝐴(𝑇𝑁)]𝑁−𝑛 × 𝑓.            (۴.1۶) 

 نتایج عددی .۵

شولز. در جدول زیر نتایج عددی حاصل از فرمول به دست آمده در این -بلکشونده در مدل ارزشقیمت اختیار خرید پایین و بی
مونت  سازیهافِ به کار رفته در مقاله فیوزای و همکاران و همچنین نتایج به دست آمده از شبیه-مقاله را با نتایج عددی روش وینر

S0 :کنیم. پارامترهای مدل عبارتند ازکارلو مقایسه می = K = 100,    r = 10%,   σ = 0.3,   T = 0.2. 
 : مقایسه نتایج عددی 1جدول 

𝐵𝐿 هاف-روش وینر کارلو-سازی مونتشبیه روش مقاله  

6.2807551 6.2808 6.28076 89 
5.6711051 5.6712 5.67111 95 
4.4891724 4.4886 4.48917 99 
4.1382432 4.1374 - 99.9 

گذاری اختیارات مانعی هنوز وجود ندارد، در این مقاله کوشیدیم تا فرمولی قیمتگیری: با توجه به این که فرمول تحلیلی برای نتیجه
مقایسه نتایج عددی حاصل از این روش با نتایج عددی به  گذاری این اختیارات به دست آوریم.صریح و نیمه تحلیلی برای قیمت

های ان این روش را برای انواع دیگر اختیار معاملهتودهد که این روش دقیق و کاراست و میهای دیگر نشان میدست آمده از روش
 مانعی و سایر انواع فرایندهای لوی به کار برد. 
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مفصل از استفاده با براونی حرکت دو تفاضل توزیع

زمانی٣ صادق محمد دولتی،٢ علی ،١∗ بیک مرادی فاطمه
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده ١،٢،٣
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براونی حرکت دارد، زیادی کاربرد مالی متغیرهای نوسانات مدل بندی در که تصادفی فرایندهای از یکی چکیده:
حرکت دو وابستگی ساختار مدل بندی برای پذیرفتنی مفصل توابع کالس که می شود داده نشان مقاله این در است.
براونی حرکت دو تفاضل توزیع آمده دست به نتایج از استفاده با سپس نمی شود. محدود گاوسی مفصل به تنها براونی

می شود. مطالعه وابسته
. تفاضل مفصل، براونی، حرکت کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 60J65; Secondary 60J70.

پیش گفتار .١
در برق قیمت Xt کنید فرض است. معامالت ریسک کاهش و قیمت گذاری انرژی، بازار در مهم مسائل از یکی
واحد ١ مصرف با برق واحد ١ تولید هزینه H و t > ٠ زمان در نیرو گاه مصرفی سوخت قیمت Yt ،t > ٠ زمان
می توان max{Xt − HYt − K, ٠} با را نیرو گاه درآمد می شود. گفته گرمایی ضریب آن به که باشد سوخت
است الزم نیرو گاه این در آمد احتمالی رفتار مطالعه برای است. ثابت هزینه نشان دهنده K آن در که کرد مدل بندی
آنها بین وابستگی برای مدلی بایستی نیستند، مستقل Yt و Xt که آنجا از شود. مدل بندی Yt و Xt توأم توزیع که
١٢ حداقل ،x ⩾ ٠ هر برای P (Xt−HYt ⩾ x) بایستی باشد سود ده نیرو گاه این اینکه برای شود. گرفته نظر در
مدل بندی Yt = σ٢B٢

t و Xt = σ١B١
t صورت به B٢

t و B١
t براونی حرکت دو با Yt و Xt کنید فرض باشد.

فرض متغیره دو گاوسی(نرمال) را وابستگی اگر باشد. ρ ثابت برابرمقدار B٢
t و B١

t همبستگی ضریب و باشد شده
داریم x ∈ R هر برای آن، تقارن به توجه با صورت این در ،(B١

t , B
٢
t ) ∼ N٠)٢, ٠, t, t, ρ) یعنی کنیم

P (Xt −HYt ⩾ x) = P (Xt −HYt ⩽ −x).

داشت خواهیم x ⩾ ٠ برای نتیجه در
P (Xt −HYt ⩾ x) ⩽

١
٢ .

توزیع چند هر نمود، مدل سازی را نیروگاه این سود نمی توان متغیره دو گاوسی وابستگی گرفتن نظر در با بنابراین
ساختار از استفاده مشکل این حل برای راه یک است. بیان قابل گاوسی توزیع با Yt و Xt متغیر دو هر حاشیه ای
قضیه به بنا باشد. نا متقارن Xt −HYt سود کمیت دهد اجازه که است متغیره دو گاوسی جز به دیگری وابستگی

صورت این در باشند FY و FX حاشیه ای توزیع های با پیوسته تصادفی متغیر دو Y و X اگر [٣] اسکالر
P (X ⩽ x, Y ⩽ y) = C(FX(x), FY (y))

ویژگی های با C : [٠, ١]× [٠, ١] −→ [٠, ١] تابع که
C(u, ٠) = C(٠, v) = ٠ , u, v ∈ [٠, ١] (١)
C(u, ١) = u,C(١, u) = u , u ∈ [٠, ١] (٢)

C(u٢, v٢)− C(u١, v٢)− C(u٢, v١) + C(u١, v١) ⩾ ٠ (٣)
١سخنران∗
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می شود. گفته (X,Y ) مفصل تابع u١, u٢, v١, v٢ ∈ [٠, ١] که v١ ⩽ v٢ و u١ ⩽ u٢ هر برای
سود مدل سازی برای آن نتایج از و مطالعه براونی حرکت دو بین وابستگی مفصل، از استفاده با مقاله این در

می شود. استفاده نیروگاه یک
یافته انعکاس براونی حرکت مفصل .٢

همچنین و بگیرید نظر در را (Ft)t⩾٠ فیلتر با (Ω,F , (Ft)t⩾٠,P) شده فیلتر احتمال فضای .٢ . ١ تعریف
روی B براونی حرکت انعکاس باشد. (Ft)t⩾٠ فیلتر به نسبت براونی حرکت B = {Bt : t ⩾ ٠} کنید فرض
نشانگر تابع I آن در که B̃h

t = −Bt + ٢(Bt −Bτh)It⩾τh که داده می شود نشان B̃h با h ∈ R ،x = h

[۴] انعکاس اصل با موافق براونی حرکت یک B̃k ترتیب، بدین .τh = inf{t ⩾ ٠ : Bt = h} و است
می رسد. h مرز به Bt که است زمانی اولین τh و می شود یاد مانع عنوان به h از مالی مباحث در است.

٢ . ٢ قضیه می شود. داده نشان CB با براونی حرکت های برای پذیرفتنی مفصل های مجموعه بعد به این از
می دهد. ارائه (B, B̃h) برای مفصلی

براونی مفصل و داده نشان (Cref,h
t )t⩾٠ با که را (B, B̃h) مفصل باشد. h > ٠ کنید فرض .٢ . ٢ قضیه

می آید دست به زیر صورت به می شود نامیده انعکاس یافته

Cref,h
t (u, v) =

{

v Φ−١(u)− Φ−١(v) ⩾ ٢h√
t
,

W (u, v) + Φ(Φ−١(M(u, ١− v))− ٢h√
t
) Φ−١(u)− Φ−١(v) < ٢h√

t
,

(٢ . ١)
است. براونی حرکت های برای پذیرش قابل مفصل این که

است. زیر صورت به قبل قضیه در انعکاس یافته براونی مفصل از تعمیمیی
تابع .ρ ∈ (٠, ١) و h > ٠ کنید فرض .٢ . ٣ قضیه

Ct(u, v) =











Φρ(Φ
−١(u),Φ−١(v) + ٢ρh√

t
) + v − Φ(Φ−١(v) + ٢ρh√

t
) u ⩾ Φ( h√

t
)

Φ−ρ(Φ
−١(u),Φ−١(v)) + Φρ(Φ

−١(u)− ٢h√
t
,Φ−١)١− v)− ٢ρh√

t
)+

Φρ(Φ
−١(u)− ٢h√

t
,Φ−١(v))− Φ(Φ−١(u)− ٢h√

t
) u < Φ( h√

t
)

است. CB به متعلق مفصل یک
داریم: t > ٠ و u, v ∈ [٠, ١] از مقادیری برای که معنا این به است نامتقارن مفصل این

وابستگی و ρ > ٠ مثبت وابستگی است: همبستگی از حالت دو شامل مفصل این .Ct(u, v) ̸= Ct(v, u).ρ < ٠ منفی
متعلق که می شود استقالل مفصل به تبدیل قبل قضیه در شده تعریف مفصل است، ρ = ٠ که حالتی .۴ . ٢ توجه

است. CB به
براونی حرکت دو تفاضل توزیع .٣

با (Ω,F , (Ft)t⩾٠,Pc) شده فیلتر احتمال فضای روی شده تعریف براونی حرکت دو B٢
t و B١

t کنید فرض
برای مفصلی C = (Ct)t⩾٠ ∈ CB و است (B١

t , B
٢
t ) به وابسته احتمال اندازه Pc که باشند (Ft)t⩾٠ فیلتر

که آنجایی از بگیرید. نظر در را x > ٠ و t > ٠ برای x → Pc(B
١
t − B٢

t ⩾ x) تابع است. (B١
t , B

٢
t )

برد یافتن هدف تعیین می شود. (B١
t , B

٢
t ) مفصل توسط تابع این شده اند، شناخته B٢

t و B١
t حاشیه ای توزیع های

تابع t ⩾ ٠ و η > ٠ برای است. تابع این
Sη,t : CB → [٠, ١] (٣ . ١)

C → PC(B
١
t −B٢

t ⩾ η)

است. (B١
t , B

٢
t ) برای پذیرفتنی مفصل های کالس CB که بگیرید نظر در را
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.h = ٠٫٢۵ مانع با و t = ١ زمان در ρ = ١ و ρ = ٠٫٩۵ همبستگی با ٢ . ٣ قضیه در شده بیان مفصل :١ شکل

نوشت می توان زیر صورت به را PC اسکالر قضیه به بنا .٣ . ١ توجه
PC(B

١
t ⩽ x,B٢

t ⩽ y) = Ct(Φ(
x√
t
),Φ(

y√
t
)),

در را B٢
t و B١

t بین وابستگی Ct واقع در نمی کند. توصیف را PC کامل طور به Ct حال این با .x, y ∈ R

.s ̸= t با B٢
t و B١

s بین نه می دهد شرح t معین زمان
تصادفی متغیر دو بین اختالف توزیع روی متقارن، مفصل یک با تصادفی متغیر دو بین وابستگی مدل سازی
مجموعه ی ادامه در است. الزم Sη,t کنترل برای نامتقارن مفصل یک از استفاده بنابراین می کند. ایجاد محدودیت

می دهیم. نشان Cs با را پذیرفتنی متقارن مفصل های
Y و X تصادفی متغیر دو برای است. گاوسی مفصل مجموعه ی CG آن در که CG ⊂ Cs باشید داشته توجه
یکتایی و وجود [٣] اسکالر قضیه می شود. داده نشان CX,Y با (X,Y ) مفصل پیوسته، حاشیه ای توزیع های با
است متقارن آن ها مفصل که تصادفی متغیر دو تفاضل توزیع روی خواصی ٣ . ٢ قضیه می کند. تضمین را CX,Y

می دهد. ارائه
با (Ω,F ,P) احتمال فضای روی شده تعریف مقدار حقیقی تصادفی متغیر دو Y و X کنید فرض .٣ . ٢ قضیه
و x ∈ R ازای به FX(x) = FY (x) اگر باشند. FY و FX پیوسته حاشیه ای توزیع های و CX,Y مفصل

آنگاه ،CX,Y ∈ Cs

P(X − Y ⩽ −t) = P(X − Y ⩾ t).

کردن محدود باشد. نامتقارن تواند نمی t زمان در B١
t − B٢

t توزیع است متقارن گاوسی مفصل که آنجایی از
مقدار و باشد متقارن آن ها اختالف توزیع می شود باعث متقارن مفصل یا گاوسی مفصل به وابستگی مدل سازی
بیشتر مقادیری Sη,t تا است الزم نامتقارن مفصل یک توسط وابستگی مدل سازی بنابراین می کند. محدود را Sη,t

باشد. داشته ١٢ از
شامل آن بر عالوه و نمی شود محدود گاوسی مفصل مجموعه ی به براونی حرکت های برای پذیرفتنی مفصل مجموعه ی
انعکاس یافته براونی مفصل تعمیم های داد نشان می توان بنابراین است. نیز انعکاس یافته براونی نامتقارن مفصل
براونی حرکت های برای مناسب نامتقارن مفصل های تنها مفصل ها این هستند. نامتقارن (٢) بخش در شده تعریف

هستند. پژوهش این در
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داریم، .t > ٠ و η > ٠ کنید فرض .٣ . ٣ قضیه
است. CG به Sη,t تحدید Sη,t |CG

که Ran(Sη,t |CG
) = [٠,Φ( −η

٢√t
)] الف)

براونی مفصل که می آید دست به Cref, η٢ از استفاده با سوپریمم و supC∈CB
Sη,t(C) = ٢Φ( −η

٢√t
) ب)

است. ٢ . ١ معادله در شده تعریف انعکاس یافته
. Ran(Sη,t) = [٠, ٢Φ( −η

٢√t
ج)[(

می دهد. ارائه را B١
t −B٢

t بقا تابع ۴ . ٣ قضیه
تعریف براونی حرکت دو B٢

t و B١
t کنید فرض همچنین .ρ ∈ (٠, ١) و h > ٠ ،t > ٠ کنید فرض .۴ . ٣ قضیه

داریم باشند. (٢) بخش در شده
P(B١

t −B٢
t ⩾ x) = Φ(

−x− ٢h(١+ ρ)
√١)٢+ ρ)t

)Φ(
−x+ ٢hρ
√١)٢− ρ)t

)

+ Φ(
٢h− x

√١)٢− ρ)t
)Φ(

−x
√١)٢+ ρ)t

).
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.ρ = ٠٫٩ و h = ٠٫٢۵ پارامترهای با t = ٢٠ و t = ١ زمان های در ،B١
t −B٢

t بقا تابع :٢ شکل
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مرکب پواسون شده توزیع نوآورهای با INMA(1) فرایند از استفاده با ریسک مدل سازی

زمانی۴ صادق محمد محمودی٣ عیسی روزگار،٢ رسول ،١∗ بافرانی پور علیرضا
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ١,٢,٣,۴

zamani@yazd.ac.ir emahmoudi۴٧۶@gmail.com، rroozegar@yazd.ac.ir، alirezapo١٣٧٣@gmail.com،
چکیده:

زمان ریسک مدل های زمانی، دوره ی هر در خسارت ها تعداد بین زمانی وابستگی ساختار معرفی با مقاله این
صحیح-مقدار متحرک میانگین زمانی سری های از برگرفته ریسک مدل های این می دهد. قرار بررسی مورد را گسسته

می باشد. مرکب پواسون شده توزیع نوآورهای با (INMA)

پیروی پواسون توزیع یک از نوآورها می کنیم فرض معموال صحیح-مقدار، زمانی سری های اولیه ی فرمول بندی در
توزیع مهم مشکل یک وجود، این با است. خسارت ها تعداد فرایند توصیف برای جذاب انتخاب یک این که می کنند
که می باشد میانگین حول واریانس مقدار یعنی است محصور میانگین اطراف در واریانس آن در که است این پواسون
پراکندگی با اغلب اتومبیل، بیمه ی در خسارت ها تعداد مثال، عنوان به نیست. سازگار تجربی پدیده های با وضعیت، این
مقاله این در شده ارائه روش صریح تر، طور به است. بزرگتر میانگین از واریانس که حالتی یعنی می شود، داده نشان باال
مالحظه می کند. تمرکز مرکب، پواسون شده توزیع نوآورهای با INMA(1) فرایند بر مبتنی ریسک مدل روی اساساً
و سود وضع منظور به مناسب روش یک مرکب پواسون شده توزیع نوآورهای با INMA(1) فرایند که کرد خواهیم

می شود. نیز پواسون INMA(1) فرایند شامل خاص، حالت یک در و است باال پراکندگی با داده های برای زیان
منظور به را خسارت ها مجموع میزان گشتاور مولد تابع ابتدا گسسته، زمان ریسک مدل ساختن با مقاله این در
بس، زیان بیمه ی حق همچون کمیت هایی آن از استفاده با سپس آورد. خواهیم دست به آن توزیع تابع محاسبه ی
بررسی با سرانجام خواهیم. محاسبه عددی روش های کمک به را دمی خطر معرض در ارزش و خطر معرض در ارزش

گرفت. خواهیم نتیجه را شده معرفی مدل کارامدی آمده، دست به نتایج
نوآورها. مرکب، پواسون توزیع ،INMA(1) فرایند خسارت ها، کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 47A55; Secondary 39B52,
34K20, 39B82.

ریسک مدل سازی .١
که می کنیم تعریف W = {Wk, k ∈ N

+} تصادفی متغیرهای از مستقل لزوماً نه اما توزیع هم دنباله ی یک
متغیر می دهد. نشان را بیمه پرتفوی یک برای k زمانی دوره ی در خسارت ها مجموع Wk تصادفی متغیرهای آن در
شده توزیع MW (m.g.f.) گشتاور مولد تابع و FW (c.d.f.) تجمعی توزیع تابع با W همچون نیز Wk تصادفی
پرتفوی برای خسارت ها تعداد فرایند N = {Nk, k ∈ N

+} تصادفی متغیرهای از دنباله  یک کنید فرض است.
است. شده توزیع N همانند و می شود مربوط k زمانی دوره ی در خسات ها تعداد به Nk تصادفی متغیر که باشد، بیمه

صورت به Wk خسارت مجموع میزان
Wk =

Nk
∑

j=١
Bk,j ,

دنباله ی یک فرم به که می شود تعریف Bk,١, Bk,٢, ... صورت به تکی خسارت های میزان است. شده تعریف
است این بعدی فرض است. Nk از مستقل و FB تجمعی توزیع تابع با تصادفی متغیرهای از توزیع هم و مستقل
صورت این در می شود. مشخص MB(r) صورت به و دارد وجود ،B کلی خسارت های میزان گشتاور مولد تابع که

١سخنران∗
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است. N احتمال مولد تابع PN (r) که MW (r) = PN (MB(r)) و E[W ] = E[N ]E[B] که می شود نتیجه

باشد، λ > ٠ میانگین با پواسون شده توزیع تصادفی متغیر یک N کنید فرض مرکب): پواسون (توزیع .١ . ١ تعریف
.N ∼ Pois(λ) یعنی

فرض باشند. N+ دامنه ی با N از مستقل و توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای {Xi, i ∈ N
+} کنید فرض

H(r) توسط نیز Xi احتمال مولد تابع .( است جایز v = +∞ ) می دهد. نشان را Xi دامنه ی باالی حد v کنید
داده ی با H(r) = h١r + ... + hvr

v داریم ، v < +∞ یعنی متناهی، دامنه ی مورد در می شود. داده نشان
.hi ≥ ٠, i = ١, ..., v فرد به منحصر

.Y ∼ یعنی است، مرکب پواسون توزیع دارای Y = X١ + ... + XN تصادفی متغیر صورت این در
صورت به Y احتمال مولد تابع CPois(λ,H)

PY (r) = exp(λ(H(r)− ١)) (١ . ١)
است. r ∈ [٠, ١] برای

باشد. N در مقادیری با تصادفی متغیرهای از توزیع هم و مستقل دنباله ی یک ϵ = {ϵk, k ∈ N} کنید فرض
از ϵ کنید فرض است. شده توزیع V ar[ϵ] = σ٢

ϵ واریانس و E[ϵ] = µϵ میانگین با ϵ همانند ϵk تصادفی متغیر
داریم: (١ . ١) از .ϵ ∼ CPois(λ,H) یعنی کند، پیروی مرکب پواسون توزیع یک

µϵ = λH
′

(١−), (١ . ٢)
σ٢
ϵ = λ(H

′′

(١−) +H
′

(١−)). (١ . ٣)
اگر تنها و اگر µϵ؛ = σ٢

ϵ = λ یعنی است یکسان پراکندگی داری ϵ که می شود استنباط (١ . ٣) و (١ . ٢) از
است. باال پراکندگی دارای اینصورت غیر در و v = ١

رابطه ی در k زمانی دوره ی برای خسارت ها تعداد کنید فرض
Nk = α ◦ ϵk−١ + ϵk, k = ١, ٢, ... (۴ . ١)

به α ∈ [٠, ١] عدد یک و X مقدار صحیح تصادفی متغیر یک برای ◦ رقیق ساز عملگر اینجا در کند. صدق
با X از مستقل و برنولی توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای ξi که می شود تعریف α ◦X :=

∑X
i=١ ξi صورت

{Nl, l < k} از ϵk آن و باشند مستقل {ϵk, k ∈ N} از ها ξi کنید فرض هستند. i هر برای P(ξi = ١) = α
با INMA(1) فرایند {Nk, k ∈ N

+} به صورت این در است. مستقل ، l ∈ N زمانی دوره ی با داده هر در
می شود. گفته مرکب پواسون شده ی توزیع نوآورهای

صحیح مقدار یک لزوما ،α ∈ (٠, ١) هر ازای به αX تصادفی متغیر ،X صحیح تصادفی متغیر یک برای
تعویض رقیق ساز عملگر با کالسیک گاوسی MA(١) فرایند در (ضریب) شده ضرب اسکالر دلیل همین به نیست.

کنید. مراجعه [۴] (٢٠٠٨) ٢ ویب به بیشتر اطالع برای است. شده
می شوند. شامل را v متفاوت مقادیر با خاص مورد چندین مرکب پواسون شده توزیع نوآورهای با INMA(1) فرایند
کاست توسط که می شود، تبدیل پواسون INMA(1) فرایند به (۴ . ١) رابطه ی اینصورت در ، v = ١ اگر مثال، برای
معیاری عنوان به می تواند و است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد ٢٠١١ و ٢٠١٠ سال های در [٢ ،١] همکاران و

شود. استفاده v > ١ با بیشتر مقایسه ی برای
دوره ی n طول در خسارت ها مجموع میزان Sn تصادفی متغیر .Sn = W١+W٢+ ...+Wn می کنیم تعریف

گرفت. خواهیم نتیجه تجمعی، توزیع تابع تعیین برای را Sn گشتاور مولد تابع بعد، بخش در می دهد. نشان را اول

Sn گشتاور مولد تابع .٢
است. شده ارائه زیر قضیه ی در می شود، مشخص MSn

(r) با که Sn گشتاور مولد تابع برای عبارتی
٢WeiB
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رابطه ی با Sn گشتاور مولد تابع ، ١ بخش در شده معرفی ریسک مدل اساس بر .٢ . ١ قضیه
MSn

(r) = exp(cvλ(Gv(MB(r))− ١)) (٢ . ١)
از می تواند gi مقدار است. Gv(r) =

∑٢v
i=١ giri و cv = n + ١ −

∑v
i=١ hiγ

i که می شود، داده نشان
رابطه ی

gi =







hi

cv
+
∑v

j=i

(

j
i

)αiγj−ihj

cv
+

(n−١)h′

i

cv
, i ∈ {١, ٢, ..., v},

(n−١)h′′

i

cv
, i ∈ {v + ١, v + ٢, ..., ٢v}, (٢ . ٢)

با
h

′

i =
i
∑

j=[(i+١)/٢]

(

j

i− j

)

αi−jγ٢j−ihj , i ∈ {١, ٢, ..., v} (٢ . ٣)
و

h
′′

i =
v
∑

j=[(i+١)/٢]

(

i

i− j

)

αi−jγ٢j−ihj , i ∈ {v + ١, v + ٢, ..٫٢v} (۴ . ٢)

.[٣] اثبات می باشد. x صحیح جزء معنی به [x] اینجا در شود. محاسبه
دمی خطر معرض در ارزش و خطر معرض در ارزش بس، زیان بیمه ی حق محاسبه ی .٣

فرایند با مرکب پواسون INMA(1) فرایند مقایسه ی و زمانی وابستگی ساختار تاثیر بررسی منظور به بخش این در
πd صورت به که d(d > ٠) تناوب دوره با بس زیان بیمه حق همچون کمیت هایی معرفی به پواسون، INMA(1)
معرض در ارزش همچون (٠ < κ < ١) κ احتمال سطح در معروف دمی ریسک اندازه های و می شود داده نمایش

می پردازیم. (TV aRκ) دمی خطر معرض در ارزش و (V aRκ) خطر
می کنیم: تعریف است، تصادفی متغیر یک Sn می دانیم

πd(Sn) = E[(Sn − d)+] = E[max(Sn − d; ٠)],
V aRκ(Sn) = F−١

Sn
(κ) = inf{x ∈ R, FSn

≥ κ}
و

TV aRκ(Sn) =
١

١ − κ

∫ ١

κ

V aRu(Sn)du = E[Sn | Sn > V aRκ(Sn)].

کنید. مراجعه [٣] به آن محاسبه ی نحوه ی و فوق کمیت های به راجع بیشتر توضیحات برای
می پردازیم. مذکور مدل بررسی به v و d ،κ ،α پارامترهای تغییر با فوق کمیت های محاسبه ی با ادامه در

کردن ساده تر منظور به . v ∈ {١, ٢, ٣} و n = ۵ ، α ∈ {٠, ٠٫٢۵, ٠٫۵, ٠٫٧۵, ١} کنید فرض .٣ . ١ مثال
حق ، d متفاوت زمانی دوره های برای صورت، این در . i = ١, ..., v برای ،hi = ١/v می دهیم قرار مورد، این
، κ = ٠٫٩٩۵ و κ = ٠٫٩٩ مقادیر برای همچنین .(١ (جدول می شود محاسبه (πd(Sn)) بس زیان بیمه ی

است. شده محاسبه ٢ جدول در TV aR(Sn) و V aR(Sn) مقادیر
گیری نتیجه .۴

وابستگی پارامتر که هنگامی ،d ثابت زمانی دوره یک در که می شویم متوجه ،٢ و ١ جدول های بررسی از پس -١
افزایش α وابستگی پارامتر که هنگامی همچنین دارد. افزایشی روند نیز بس زیان بیمه ی حق می یابد، افزایش α

دارند. افزایشی روند نیز TV aR(S۵) و V aR(S۵) مقادیر می یابد،
حاصل بهتری نتیجه ی مدل ،(α) وابستگی ضریب افزایش با فرایند، این در که گرفت نتیجه می توان مطلب این از

می شود.
بزرگتری مقدار v که هنگامی ثابت، α یک برای و d یکسان زمانی دوره ی یک در که است واضح همچنین -٢
مقادیر ،v مقدار افزایش با ثابت، α یک برای صورت همین به دارد. افزایشی روند بس زیان بیمه ی حق می گیرد،

دارند. افزایشی روند نیز TV aR(S۵) و V aR(S۵)
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v و α مختلف مقادیر ازای مقادیرπd(S۵)به :١ جدول
v α ٠ ٠٫٢۵ ٠٫۵ ٠٫٧۵ ١
١ d = ٠ ۵ ۶٫٢۵ ٧٫۵ ٨٫٧۵ ١٠
. d = ١ ۴٫٠٣٢ ۵٫٢٧٢ ۶٫۵١۵ ٧٫٧۶ ٩٫٠٠۶
. d = ۵ ١٫٢۴۵ ٢٫١٣۵ ٣٫١٢۶ ۴٫١٩٢ ۵٫٣١١
. d = ١٠ ٠٫١۶۵ ٠٫۴۴۵ ٠٫٨۶۶ ١٫۴٢١ ٢٫٠٩٨
٢ d = ٠ ٧٫۵ ٩٫٣٧۵ ١١٫٢۵ ١٣٫١٢۵ ١۵
. d = ١ ۶٫۵١٩ ٨٫٢٨٧ ١٠٫٢۵٩ ١٢٫١٣١ ١۴٫٠٠۴
. d = ۵ ٣٫١۶٢ ۴٫٨١٢ ۶٫۵۴۵ ٨٫٣٢٩ ١٠٫١۴۴
. d = ١٠ ٠٫٩٠۶ ١٫٨٧ ٣٫٠٧٩ ۴٫۴٧٢ ۶
٣ d = ٠ ١٠ ١٢٫۵ ١۵ ١٧٫۵ ٢٠
. d = ١ ٩٫٠١۴ ١١٫۵٠٩ ١۴٫٠٠۶ ١۶٫۵٠۴ ١٩٫٠٠۴
. d = ۵ ۵٫۴٠٨ ٧٫٧۶ ١٠٫١٧۴ ١٢٫۶٢١ ١۵٫٠٨٩
. d = ١٠ ٢٫٢٨٩ ۴٫٠۶۶ ۶٫٠٩۴ ٨٫٢٨٢ ١٠٫۵٧٣

.v و α مختلف مقادیر با TV aRκ(S۵) و V aRκ(S۵) مقادیر :٢ جدول
v α ٠ ٠٫٢۵ ٠٫۵ ٠٫٧۵ ١
١ V aR٠٫٩٩(S۵) ١۴٫۴٠۵ ١٧٫۴۴۵ ٢٠٫١٢۵ ٢٢٫۶١۵ ٢۴٫٩٧
. V aR٠٫٩٩۵(S۵) ١۵٫٧٩۵ ١٩٫٠٧ ٢١٫٩٣ ٢۴٫۵۶ ٢٧٫٠۴
. TV aR٠٫٩٩(S۵) ١۶٫٣۵ ١٩٫٧٢١ ٢٢٫۶۴٨ ٢۵٫٣٣٣ ٢٧٫٨۵٧
. TV aR٠٫٩٩۵(S۵) ١٧٫۶٨۵ ٢١٫٢٧۵ ٢۴٫٣۶۵ ٢٧٫١٨٢ ٢٩٫٨٢٣
٢ V aR٠٫٩٩(S۵) ٢٠٫۴۶۵ ٢۴٫٨٨ ٢٨٫٩٧ ٣٢٫٨٧۵ ٣۶٫۶۵۵
. V aR٠٫٩٩۵(S۵) ٢٢٫٣٢ ٢٧٫٠۶ ٣١٫۴٣۵ ٣۵٫۵٩۵ ٣٩٫۶٠۵
. TV aR٠٫٩٩(S۵) ٢٣٫٠۵٢ ٢٧٫٩٢٩ ٣٢٫۴٠٩ ٣۶٫۶۶ ۴٠٫٧۶١
. TV aR٠٫٩٩۵(S۵) ٢۴٫٨١٣ ٣٠٫٠٠٧ ٣۴٫٧۴٩ ٣٩٫٢٣٣ ۴٣٫۵۵٢
٣ V aR٠٫٩٩(S۵) ٢۶٫۵٠۵ ٣٢٫٢٨ ٣٧٫٧٧۵ ۴٣٫١١ ۴٨٫٣٣
. V aR٠٫٩٩۵(S۵) ٢٨٫٨١۵ ٣۵٫٠٢۵ ۴٠٫٩٠۵ ۴۶٫۵٩۵ ۵٢٫١۶
. TV aR٠٫٩٩(S۵) ٢٩٫٧٢۶ ٣۶٫١٠٣ ۴٢٫١٣٢ ۴٧٫٩۶ ۵٣٫۶۵٣
. TV aR٠٫٩٩۵(S۵) ٣١٫٩١۶ ٣٨٫٧٠٣ ۴۵٫٠٩۶ ۵١٫۵٢٨ ۵٧٫٢۶۶

INMA(1) فرایند ،v = ١ دهیم قرار اگر مرکب پواسون INMA(1) فرایند در شد، اشاره قبل در که همانطور
پواسون INMA(1) فرایند که گفت می توان فوق نتیجه ی و مطلب این به توجه با بنابراین می شود. حاصل پواسون

است. کارآمدتر پواسون INMA(1) فرایند به نسبت مرکب
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این  ایم. درمطرح کردهی تصییادفی منتنی بر مشییاهدات جزئی جهت حل مسییائل کنترل بهینهرا روشییی ابتدا در این مقاله  چکیده:
ک دارای ی مسییهله خودنوع قصیید داریم بر مننای این رو ، روشییی ت ربی را جهت تقریب  نین مسییائلی ارائه کنیم. این  راسییتا

شاهدات جزئی و یک تابع هدف  ستگاه با م ستد شاهدات جزئی ا ستگاه با م شامل دو معادلهنیز . د صادفی خود  سیل ت ی دیفران
صد داریم با تقریب  ست. در این مقاله ابتدا ق شاهده" ا صادفی حالت، تقرینی از  اویلر ماریاما از"حالت" و "م سیل ت معادله دیفران

قصیید داریم تا نسیینتی از جوات دسییتگاه منتنی بر  ،ی حالتدر معادله آندسییت آوریم. سییا  با جایگ اری هینه را بهروند کنترل ب
ارای . این نسنت دبزنیمی صفر و یک، در فضای کو کتر تقریب ی حالت در بازهمشاهدات جزئی را از طریق تقریب عددی معادله

ک یدر انتها، کارایی رو  گفته شیییده را در میالی از تر اسیییت. بینی مناسیییبو برای تقریب و پیش بودههمان روند جوات اصیییلی 
 کنیم.سیستم بانکی بررسی می

 فیلتر خطی.، دستگاه با مشاهدات جزئی، کنترل بهینه تصادفیواژگان کلیدی: 
MSC 2010: 91G80گروه بندی موضوعی: 

 

 گفتارپیش. 1

)ی متغیرها و فرآیندهای تصییییادفی از فضییییای احتمال فرض کنید کلیه , , )A P ی کنترل بهینه با انتخات شییییوند. یک مسییییهله
مشیییاهدات جزئی دارای یک تابع هدف و یک دسیییتگاه مشیییاهدات جزئی اسیییت. این دسیییتگاه خود شیییامل دو معادله "حالت" و 

ی حالت که تابعی از باشند. معادلهفرآیندهای تصادفی می zیو مشاهدهx"مشاهده" است. الزم به ذکر است، متغیرهای حالت
 شود.صورت زیر مطرح میاست؛ بهvکنترل

(1                 )                                   ( ) , ( ) .dx Fx f Gv dt dw x 0
0

                          
 شود.صورت زیر تعریف میی فرآیند مشاهده بههمچنین معادله

(2                                  )                      ( ) , ( ) .dz Hx h dt db z 0 0
1

     
، یک متغیر تصییادفی گاوسییی با مینیمم، (2( و )1)در معادالت 

0
x و ماتری  کواریان

0
Pفرآیندهای وینر اسییت .(.)w  و(.)b 
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*های کواریان ترتیب  دارای ماتری به
( )n nQ

0 0
     و*

( )k kR
1 1

    شندمی ستم  .[3] با صادفی سی دینامیکی ت
 ود.شصورت زیر تعریف میبهی کنترل تابع هدف در مسهلهشود. شکل کلی ( مشخص می2( و )1در این نوع مسائل با معادالت )

(3         )                   * * *( (.)) ( ) ( ) ( ) ( ),
T

T TJ v x Mx v Nv mx nv dt x T M x T m x T
0

2 2 2      
ماتری  نامنفی   M(.)که در آن  ماتری  بودهمعین  عامل کنترل  .[3و1]نیز متقارن و معین مینت یکنواخت اسیییییت   N(.)و 

)ی با رابطه ,های کنترلصییییورت خطی با پارامترهب ) ( ) ( )v t t x t دننال جوابی از در حقیقت ما  شییییود.تعریف می
ستیم که مطابق معادله صلی باید کنترل بهینه را بیابیم و قنل از یافتن ی حالت ه شد. اما قنل از یافتن جوات ا شاهده با با فرآیند م

 کنترل بهینه باید نسنت به م از بودن آن اطمینان حاصل کنیم. 
ˆ فیلتر کالمنیک کنترل م از باشد، آنگاه  v(.)اگر :.1قضیه  ( )x t باشد،ی زیر میجوات معادله 

(4 )                                                         *ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ( ) ), ( ) ,dx Fx f Gv dt PH R dz Hx h dt x
1

0 0     
)ی جوات معادله دیفرانسیل زیر با مقدار اولیه Pجایی که  )P  است. 0

(5             )                                 * * ,
dP

FP PF PH R HP Q
dt

1

0                                                                                                                                                    
                    .                                                                                                  *( ) [(x E[x ])(x E[x ]) ].P E

0 0 0 0
0    

 شود.حاصل می [6و4و2]و با توجه به مراجع  [1] اثنات این قضیه در مرجع اثبات:
 کند.ی زیر در مورد انتخات پارامترهای کنترل بازخورد و بهینگی این کنترل بحث میقضیه

ی ( و دینامیک مشییاهده1(، فرآیند حالت )3ی کنترل بهینه با مشییاهدات جزئی که دارای تابع هدف )برای یک مسییهله :.2قضیییه 
) ( است، پارامترهای کنترل بهینه2) ) ( ) ( )v t t x t باشند،صورت زیر میبه 

1 *( ) ( ) ( ) ( ),t N t G t t
                                   1 * 1 *( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),t N t n t N t G t r t     

,که در آن  r باشند.های دیفرانسیل زیر میهای معادلهجوات 

* * , ( ) .
T

d
F F GN G M T M

dt

1

0


                                                                                            

   * * * * *, ( ) .
T

dr
F GN G r f GN n m r T m

dt

1 1

0
        

 یافت. [2و1]توان در اثنات این قضیه را می اثبات:
 صورت زیردر حالت تصادفی بهاین دستگاه  شود.مطرح میدستگاه با مشاهدات جزئی دست آوردن جوات در ادامه روشی جهت به

 شود.تعریف می
(6          )                                                                                              [ ( ) ( )] , ( ) ,dx F t x f t dt dw x 0 
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(7            )                                                                                     [ ( ) ( ) ( )] ( ), ( ) .dy H t x t h t dt db t y 0 0 
 باشد.صورت زیر می( به7( و )6از معادالت ) گسسته سازی سیستم پیوسته

(8                                    )                                                    
, , , ,..., ,k k k k k kx F x f w x k N

1 0
0 1 1 ( 9         )                                                                                            

, , ,..., .k k k k k ky H x h b k N0 1 1 
,متغیرهای تصادفی 

k k
w bترتیب ، متغیرهای گاوسی با میانگین صفر و ماتری  کواریان  به,

k k
Q R هستند. همچنین، متغیرهای

, ,
k k

w b ای ازدنناله [.1] باشنددو به دو مستقل می-  صورت زیر در نظر بگیرید.بهجنرها را 
( ,..., ), ,..., .k

ky y y k N
0 1

1 (11)                                                                                                     
ˆ یاز رابطهجوات دستگاه معادالت با مشاهدات جزئی  [ | ]

N

N N
x E x y دست آوردن  نین جوابی از بهبرای  شود.تعریف می

 شود.صورت زیر تعریف میشود. فیلتر خطی مورد نظر این مقاله بهفیلترهای خطی استفاده می

ˆ ( ),
N

S N N k k k

k

F x x S y y
1

0

 (11)                                                                                                         

,که در آن  ...,
N

S S
0 1

صر آن را ماتری   ست و عنا شکیل مییک م موعه ا شان Sدهند. این م موعه باها ت شود. میداده  ن
,همچنین میانگین فرآیندهای y

N k
x که با,

N k
x y شود.میصورت زیر حاصل شود؛ به مشخص می 

, ,..., ,k k k kx F x f k N
1

0 1 (12)                                                                                                   
.k k k ky H x h (13        )                                                                                                                          

 را باید طوری انتخات کرد که تابعک زیر را مینیمم کند. Sیم موعه 
*( ) ( ) ( ).N S N SL S E x F x F (14    )                                                                                                    

)وجود دارد که تابعک  Sی یکتایم موعه :.3قضیه   )L S کند.را مینیمم می 
 ارائه شده است. [2و1]اثنات این قضیه در  اثبات:

,ضرایب جدیدی حالت با اعمال رو  اویلر ماریاما بر معادلهحال  ,F f G   شود.صورت زیر حاصل میبه 
(15     )                                                       1 1 1

1 ( ), ( ), ( ).
n n n n n n n n nn n nF F f f G f       

         
با  سازیم. سا ی مورد سوال، میی مسهلهجدید را مطابق با افراز مورد نظر از بازهجهت تقریب کنترل بهینه از این رو  ضرایب 

ند ی فرآیبعد از تقریب کنترل بهینه و جایگ اری آن در معادله آوریم.دسیییت می( تقریب کنترل بهینه را به2ی )اسیییتفاده از قضییییه
یم و فیلتر کناستفاده می ضرایب جدیداین دستگاه نیز از  دهیم. جهت تقریب جواتحالت دستگاه با مشاهدات جزئی را تشکیل می

آوریم. الزم به ذکر است، از طریق این تقریب نسنتی از جوات که دارای دست می( به3ی )عنوان جوات با توجه به قضیه( را به11)
 شود.همان روند جوات اصلی است، حاصل می
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 شود. صورت زیر تعریف میباشد. در این پژوهش دینامیک ثروت بانکی بهمی[ 5]بر اساس تحقیقات  این میال :1مثال

             ( ) ( ) ( ) ( )

(W ) , , , , .

T T a

s s s s s s s s

w

s s s s s ts

d r r c r s k s s E P L ds

c dZ L s dN P L s dN s t

1 

که در آن 
s

r ی وام،نرخ بهرهc شیههزینه سرمایه ای،ی حا )خسارت وام، Lگ اری بانک در وام،مقدار  )s  سک غرامت ری
اعتناری،

s
P ،شرط پوششی خسارت وامT

s
r ،نرخ اوراق مشارکت(W )

w

s
c ی استرداد سارده،هزینه

s
k گ اری پ  از نرخ سارده

سر هزینه )های آن، ک ) ( ) ( )
s

s s E P L1 ،سارت وام )شرط بانک برای جنران خ )
a

s  سودی که بانک از بعضیی میزان 
N,آورد، دسییییت میهای نظارتی، پوشییییشییییی و ... بهفعالیت Z نرخ تغییرات در قیمت دارایی ریسییییکی  های وینر و فرآیند

 شود.یم مطرحصورت زیر بهپارامترها  میالدر این  گفته شده مراجعه کنید. منابعباشند. برای توضیحات بیشتر لطفا به می
/ , / , / , , , , , ( ) ( ) ( ) .T a w

s s sr c k c s s E P L0 15 0 01 0 03 5 0 0 0 1 0                            
کت  پایین 15/1نرخ اوراق مشیییییار کت دولتی  که از نرخ اوراق مشیییییار ته شیییییده اسیییییت  باشییییید. همچنینتر میدر نظر گرف
( ) ( ) ( )

s
s s E P L، 1 ای برای جنران خسییارت وام ندارد. نرخ سییود حاصییله از به معنی این اسییت که بانک هیب برنامه 0

 باشند.باشد. این موضوعات به ضرر بانک میهای پوششی، نظارتی و ... نیز صفر میبعضی فعالیت
 
 

/ / / , / ,
s s s

d r ds dZ
0

0 15 5 0 7 0 15 0 1 
, ( ) .

s s
dZ ds db Z 0 0 

در این میال مالی عامل کنترل از هر دو رو  . دسیییت آوریم که تابع هدف مینیمم شیییودبخواهیم نرخ وام را طوری میال میدر این 
/r 0 صییورت زیر حاصییل ی حالت دسییتگاه با مشییاهدات جزئی بهآید. پ  از جایگ اری این کنترل در معادلهدسییت میبه 12
 شود.می
 
 

 
 
 
 
 

St :

min / ,
s

s sr U
E r r ds

1

0

2

0 24

د کار و ی ما یات ریا س ا ن ھار
١٣٩٨ تیرماه ۶ و ۵

4
th Conference on Financial Mathematics and Applications

26-27 June 2019

٣٢



 

 

 
 ی ثروت بانکیمقایسه: 1شکل 

حاکی از آن اسییت که به دلیل شییرای  بد بانکی، بانک در ابتدا با کاهش ثروت روبرو خواهد شیید و سییا  خود را ترمیم شییکل باال 
 .کندمی

 . نتی ه گیری2
بودن آن ر تاین رو  سریع از مزایایدننال تقریب روند نسنی جوات است. تنها بهکند که می بررسینسنی را  یک رو این مقاله 

 کند. میال ارائه شده کارایی رو  مورد نظر را تایید می. است
 مراجع.3
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پارتو توزیع�های خانواده در تصادفی تجمعی ریسک محاسبه

محمودی2 عیسی ،١∗ نسب تقوی مهدی سید
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده 1,2

sm.taghavinasab@yahoo.com، emahmoudi@yazd.ac.ir،
یک خسارت ادعاهای تعداد مشخص زمانی دوره یک در بیمه شرکت یک برای که کنید فرض چکیده:
برابر X1, ..., XN ادعا�های با بیمه شرکت این تجمعی ریسک صورت این در باشد، N گسسته تصادفی متغیر
کالسی به Nوابسته و متغیره چند پارتوی توزیع دارای Xiها که حالتی در مقاله این در باشد. می SN=∑N

i=1 Xi

آن به مربوط ریسک معرض در ارزش و SN چگالی و توزیع تابع است، هندسی و پوآسون لگاریتمی، توزیع�های از
می�گردد. محاسبه

. پارتو توزیع�های خانواده تصادفی، تجمعی ریسک تجمعی، ریسک خطر، معرض در ارزش کلیدی. واژگان

پیش�گفتار .١
اینجا در که هستند مواجه مالی بازار�های در تصادفی زیان�های از مجموعی با گذاران سرمایه کار و کسب دنیای در
به ریسک رساندن برای معیار�هایی کار�گیری به و ریسک کنترل ارزیابی، تحلیل، به پرداختن ریسک مدیر یک وظیفه
در است، گسسته متغیر یک خود که خسارت ادعاهای تعداد معموال بیمه مانند مسائلی در است. قبولی قابل سطح
ریسک می�شود. داده نشان N با که است تصادفی متغیر یک خود بلکه نیست، ثابتی عدد مشخص زمانی دوره یک
ریسک داشته�است، مشخص زمانی بازه یک در ,X1را X2, ..., XN خسارت ادعا�های که بیمه شرکت یک تجمعی

می�نامیم. SN=∑N
i=1 Xi

٢ تصادفی تجمعی
را Sn=∑n

i=1 Xi صورت این در است، مطالبات مقادیر X1, X2, ...Xn و مطالبات تعداد n که حالتی در
.P (N = n) = 1 که زمانی است تصادفی تجمعی ریسک از خاصی حالت که می�گویند ٣ تجمعی ریسک

ریسک�های خصوص در گسترده�ای مطالعات زمینه [١] آرنولد توسط ٢٠١۵ سال در دوم نوع پارتوی معرفی با
در آن�ها دادند. گسترش را تجمعی ریسک مدل�های [٣] همکاران و من کالگ ٢٠٠٨ سال در وجود�آمد. به تجمعی
شرط زمان و مطالبات مقادیر بین چنین هم و مطالبات مقادیر و تعداد بین که گذاشتند این بر را فرض خود مدل�های
پرداختند، تصادفی تجمعی مدل�های از تعمیم�هایی بررسی به ٢٠٠٨ سال در [۴] گابلین و سارابیا دارد. وجود استقالل
N اینجا در که داشتند، تعلق مشخصی پارامتری خانواده�های از برخی به S|N و N |S شرطی توزیع�های آن در که
مشخصی تکنیک از [٢] کالدرین و دنیز گومز، ٢٠١۴ سال در می�باشد. مطالبات کل مقادیر S و مطالبات تعداد
در داشت. کاربرد تجمعی توزیع مطالبات اندازه در توزیع�ها این که کردند استفاده گسسته توزیع�های ساختن برای
خود که تصادفی تجمعی ریسک�های و تجمعی ریسک�های توزیع تابع بررسی به [۵] همکاران و سارابیا ٢٠١۶ سال

پرداختند. بود، وابسته مولفه�های با متغیره چند پارتوی توزیع دارای

متغیره چند پارتوی و پارتو توزیع�های خانواده .٢
پارتو: توزیع .١.٢

۵ پارتو ویلفردو ایتالیایی اقتصاد�دان توسط بار نخستین برای که است ۴ پارتو توزیع آماری مهم توزیع�های از یکی
افراد میان در درآمد) توزیع (توصیف ثروت تخصیص برای توزیع این از ابتدا در پارتو شد. مطرح ١٩٨٧ سال در

١سخنران∗
٢Stochastic aggregate risk
٣Aggregate risk
۴Pareto distribution
۵Vilfredo Pareto
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زمینه این در آن ویژگی�های دلیل به اعتماد قابلیت مبحث و موجودات عمر طول مطالعه در توزیع این کرد. استفاده
می�آید. دست به زیر رابطه از پارتو توزیع احتمال چگالی تابع دارد. فراوان اهمیت

FX(x) =

{

0 x < xm

1− (xm

x )α x ≥ xm

fX(x) =

{

0 x < xm
α(xm)α

x(α+1) x ≥ xm

: دوم نوع بتای توزیع .٢.٢
به نسبت ساده�تری تصادفی مشخصه�سازی توزیع این می�پردازیم. ۶ دوم نوع بتا توزیع معرفی به قسمت این در
تصادفی متغیر اگر دارد. کاربرد مثبت ریسک�های مطالعه برای مدل یک عنوان به و دارد گاما نظیر دیگر توزیعات

داریم: آن احتمال چگالی تابع برای آنگاه باشد، دو نوع بتای توزیع دارای X
f(x; p, q, β) =

xp−1

βpBe(p, q)(1 + x/β)p+q
, x > 0

p=1 اگر است. مثبت مقیاس پارامتر یک β و هستند مثبت شکل پارامتر�های q و p های متغیر آن در که
آید می دست به معکوس لوماکس توزیع صورت این در q=1 اگر همچنین و آید. می دست به دو نوع پارتوی توزیع

می�شود. استفاده در�آمد توزیع تحلیل زمینه در که
می�باشد. دو نوع پارتو توزیع یافته گسترش دو نوع بتای توزیع که گفت می�توان کلی حالت در بنابراین

وابسته: متغیره چند پارتوی توزیع .٣.٢
مورد مختلفی مدل�های در که پرداخت خواهیم ٧ وابسته متغیره چند پارتوی توزیع معرفی به ما قسمت این در

گرفت. خواهد� قرار استفاده
(Yi ∼ داشته�باشیم چنین هم و باشند مستقل گاما تصادفی متغیرهای Y1, Y2, ..., Yn, Yα که شود فرض ابتدا در
نمایش متغیره چند پارتوی توزیع صورت این در (Yα ∼ Ga(α)), α > 0 و Ga(1)), i = 1, 2, ..., n

دارد: زیر صورت به تصادفی

X = (X1, X2, ..., Xn)
T
= (β

Y1

Yα
, β

Y2

Yα
, ..., β

Yn

Yα
)
T

(١.٢)
شده�است. معرفی وابسته صورت به مدل این در Yα تصادفی متغیر که شود توجه

متغیره: چند پارتوی توزیع خصوصیات
می�پردازیم. ١.٢ رابطه در شده تعریف متغیره چند پارتوی خصوصیات از برخی بررسی به قسمت این در

Xi ∼ Pa(α, β), i = 1, 2, ..., n می�باشد. پارتو توزیع دارای خود ساختار در Xi حاشیه�ای توزیع •
می�آید: به�دست زیر صورت به X = (X1, ..., Xn) بردار توام چگالی تابع •

f(x1, ..., xn;α, β) =
Γ(α+ n)

Γ(α)βn

1

(1 +
∑n

i=1 xi/β)α+n
, x1, ..., xn > 0

می�باشد: زیر صورت به متغیره چند پارتوی توزیع ام j و ام i مولفه�های بین کواریانس •

cov(Xi, Xj) =
β2

(α− 1)2(α− 2)
, α > 2, i ̸= j

می�باشد: زیر صورت به همبستگی ضریب هم�چنین •

ρ(Xi, Xj) =
1

α
, α > 2, i ̸= j

۶Beta prime distribution
٧multivariate dependent Pareto distribution
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می�آید: دست به زیر فرمول طریق از متغیرها چند پارتو توزیع توام گشتاور��های •

E[Xr1
1 , ..., Xrn

n ] =
Γ(α−A)

Γ(α)

n
∏

i=1

βriΓ(1 + ri)

می�باشد. α > A و A = r1 + ...+ rm که جایی
ریسک اندازه�های .٣

و α مانند خاصی اطمینان سطح در احتمالی ضرر بیشترین برآورد برای است ابزاری ٨ خطر معرض در ارزش
می�شود: تعریف زیر صورت به خطر معرض در ارزش می�شود. تعیین معین زمانی بازه یک در

V aR[X;α] = inf{x ∈ R|FX(x) ≥ α}
داریم: باشد صعودی اکیدا ،X تصادفی متغیر توزیع تابع اگر

V aRα(X) = F−1
X (α)

می�باشد. x تصادفی متغیر چندک تابع F−1
X (α) آن در که

دو: نوع بتای توزیع برای ریسک اندازه�های محاسبه .١.٣
فرم یک از توزیع این برای ریسک اندازه�های مهم�ترین از بسیاری که است این دو نوع بتا توزیع مزایای از یکی
صورت به ریسک معرض در ارزش α ∈ (0, 1) چنین هم و x ∼ Beta2(p, q, λ) اگر برخوردارند. ساده و بسته

می�آید: دست به زیر

V aR(X; p, q, λ) = λ
IB−1(α; p, q)

1− IB−1(α; p, q)

تابع یک IB−1(α; p, q) بهتر بیان به می�شود. گفته ناقض بتای نسبت معکوس IB−1(α; p, q) که طوری به
است. یک نوع کالسیک بتای توزیع چندک

متغیره چند پارتوی توزیع بر�اساس تصادفی تجمعی ریسک .۴
فرض گرفتن نظر در با یاشند، مطالبات مقادیر X1, X2, ..., Xn و زمانی بازه یک در مطالبات تعداد n اگر
این در باشند، متغیره چند پارتوی توزیع از (X1, X2, ..., Xn)

T بردار که این و مطالبات مقادیر بین وابستگی
می�باشد: زیر صورت به Sn تصادفی متغیر تجمعی ریسک چگالی تابع صورت

fSn
(x, α, β) =

xn−1

βnBe(n, α)(1 + x
β )

n+α
, x > 0

تعداد نشان�دهنده تصادفی متغیر یک عنوان به N که باشد می این بر فرض تصادفی، تجمعی ریسک مدل�های در
SN=∑N

i=1 Xi و می�باشند مطالبات مقادیر X1, X2, ..., XN و است زمانی دوره یک در پرتفوی مطالبات
X1, X2, ..., XN تصادفی متغیر�های -١ باشد: برقرار زیر فرض دو بایستی که است مطالبات تجمعی مجموع
باشد. مستقل (i = 1, 2, ..., N) Xi تک تک از N تصادفی متغیر -٢ باشد. توزیع هم و وابسته مدل این در

٨Value at Risk
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می�شود: تعریف زیر صورت به SN تجمعی توزیع تابع صورت این در

FSN
(x) =

∞
∑

n=0

pnF
(n)
X (x),

صورت به توزیع این واریانس و امید و (X1, X2, ...Xn) وابسته مطالبات برای پیچش تابع F (n)
X (x) آن در که

می�آید: دست به زیر
E(SN ) = E(N)E(X),

V ar(SN ) = E(N)V ar(X) + V ar(N)(E(X))2 + E[N(N − 1)]Cov(Xi, Xj).

حالی در شده�است،این گرفته نظر Nدر تصادفی متغیر برای که پرداخته مختلفی توزیع�های بررسی به ما قسمت این در
شده�است. گرفته نظر در ثابت توزیع عنوان به X1, X2, ..., XN تصادفی متغیر�های روی بر پارتو توزیع که است

می�شود. شناخته ٩ مرکب پارتو مدل�های عنوان به مدل�ها این

پارتو-پوآسون: مرکب توزیع تصادفی تجمعی ریسک چگالی تابع محاسبه .١.۴
دو�جمله�ای پوآسون، جمله از بگیرد خود به را مختلفی توزیع�های می�تواند گسسته تصادفی متغیر یک عنوان به N
خاص حالت چند برای را تصادفی تجمعی ریسک چگالی تابع و توزیع تابع نیز اینجا در لگاریتمی. و هندسی منفی،

است: زیر صورت به مدل این چگالی تابع می�دهیم. ارائه قبل مدل�های از

fSN
(x;α, λ, β) =

αλe−λ

β(1 + x/β)α+1
1

F1[1 + α; 2;
λx/β

1 + x/β
], x > 0

می�آید: دست به زیر رابطه از 1F1 و

1F1[a; b, z] =
∞
∑

n=0

(a)nz
n

(b)nn!

با: است برابر مدل این در SN واریانس و ریاضی امید چنین هم و

E(SN ) =
λβ

α− 1
, α > 1 V ar(SN ) =

αβ2(λ+ 2α− 2)

(α− 1)2(α− 2)
, α > 2

پارتو-هندسی: مرکب توزیع تصادفی تجمعی ریسک چگالی تابع محاسبه .٢.۴
بگیریم: نظر در زیر احتمال جرم تابع با هندسی توزیع یک را N توزیع اگر مدل این در

Pr(N = n) = p(1− p)n, n = 0, 1, 2, ...

می�آید: دست به زیر رابطه از مدل این تجمعی ریسک چگالی تابع صورت این در
FSN

(x;α, β, p) =
αp(1− p)

β(1 + px/β)α+1
, x > 0

می�باشد. FSN
(0;α, β, p) = p همچنین

٩Compound Pareto models
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پارتو-لگاریتمی: مرکب توزیع تصادفی تجمعی ریسک چگالی تایع محاسبه .٣.۴
تابع و می�شود گرفته نظر در زیر احتمال جرم تابع با مجزا لگاریتمی توزیع را N مدل آخرین بررسی عنوان به

می�آوریم: دست به را چگالی
Pr(N = n) = − 1

log(1− θ)

θn

n
, n = 1, 2, ..., θ ∈ (0, 1)

FSN
(x;α, β, θ) = − 1

log(1− θ)
[

1

x(1 + (1− θ)x/β)α
− 1

x(1 + x/β)α
], x > 0

می�شوند: محاسبه زیر فرمول طریق از مدل این در واریانس و امید
E(SN ) =

aβθ

(α− 1)(1− θ)
, α > 1

var(SN ) =
aβ2θ(2(α− 1)− αθ(1 + a) + θ(1 + 2a))

(α− 1)2(α− 2)(1− θ)2
, α > 2
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INGARCH زمانی سری مدل توسط سهام بازار معامالت تعداد بندی مدل

زمانی3 صادق محمد روزگار،2 رسول ،١∗ جمالی مریم
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده 1,2,3

maryam.jamali@stu.yazd.ac.ir
rroozegar@yazd.ac.ir
zamani@yazd.ac.ir

یک INGARCH مدل های که می شوند مواجه پراکندگی بیش با بسیاری شمارشی زمانی سری های چکیده:
خود مدل از مقدار صحیح زمانی سری یک اینجا در است. زمانی سری های نوع این مدل بندی برای مناسب ابزار
معنا این به است پواسونی تغییرات شامل که می کنیم معرفی شرطی واریانس در ناهمسانی با یافته تعمیم بازگشتی
بررسی را فرایندی چنین وجود شرایط همچنین و است یکسان آن ها شرطی واریانس با تغییرات شرطی میانگین که
این به توجه با است مقدار صحیح شمارشی زمانی سری یک که را سهام بازار معامالت تعداد نهایت در و می کنیم

می شود. بندی مدل مدل،
. بورس معامالت تعداد ، GARCH مقدار صحیح مدل زمانی، سری کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 47A55; Secondary 39B52,
34K20, 39B82.

پیش گفتار .١
یک (١٩٩۵) کاردینال کرده اند. تاکید شمارشی زمانی سری های اهمیت بر بسیاری نویسندگان اخیر سال های در
بازگشتی خود مقدار صحیح مدل و ARMA مدل مانند داد، ارایه زمانی سری های از بعضی برای متفاوت بندی مدل
اشاره شمارشی زمانی سری های اهمیت بر (١٩٩٧) سال در زوکینی و مکدونالد ،همچنین (GINAR) یافته تعمیم
قبیل از معروف توزیع های از برخی با معموال را گذشته اطالعات شرط به شمارشی مشاهدات شرطی توزیع کرده اند.
یافته تعمیم اتورگرسیو مد ل های کالس بر اینجا در می گیریم. نظر در یافته تعمیم پواسون و منفی دوجمله ای پواسون،
تمرکز شده است معرفی فرناند و هینین توسط که (INGARCH) شمارشی مقادیر با واریانس ناهمگنی به مشروط

[١] می کنیم.
GARCH مقدار صحیح مدل .٢

می کنیم: تعریف زیر صورت به را پواسونی INGARCH مدل های

Xt | Ft−1 : P (λt), ∀t ∈ Z

λt = γ0 +
p
∑

j=1

γjXt−j +
q
∑

k=1

δkλt−k,

(٢ . ١)

q ≥ 0 ، p ≥ 1 ، k = 1, . . . , q ، j = 1, . . . , p ، δk ≥ 0 ، γj ≥ 0 ، γ0 > 0 فوق معادله در که
که GARCH فرایند معرفی به توجه با تعریف این است. j ≥ 1, Xt−j از شده تولید میدان سیگما Ft−1 و

[٢] می آید. دست به شده، انجام ١٩٨۶ سال در بلرسلیو توسط
١سخنران∗
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موضوع این است. ARMA فرایند یک دوم نظر نقطه دیدگاه از GARCH فرایند یک که می دانیم خوبی به
سادگی برای است. ARMA(max(p,q),p) مدل همان که می باشد صحیح نیز INGARCH(p,q) مدل برای

داریم: می کنیم، بیان INGARCH(1,1) حالت در را مدل خصوصیت های از بعضی بخش این در

Xt | Ft−1 : P (λt), ∀t ∈ Z

λt = γ0 + γ1Xt−1 + δ1λt−1,

(٢ . ٢)

مدل گشتاور های تمام که داد خواهیم نشان شرایطی تحت هستند. یک از کمتر و مثبت پارامتر ها همه ی آن در که
[٣] می کنیم. معرفی را کواریانس خود تابع و میانگین و دارند وجود

γ1 + δ1 < 1 اگر: تنها و اگر هستند متناهی همگی INGARCH(1,1) گشتاورهای .٢ . ١ قضیه
مدل این برای گشتاور ها همه ی داشتن وجود کردیم، کسب GARCH مدل باره در که ای تجربه به توجه با
γ1 + δ1 < 1. موارد همه ی در می کنیم فرض اکنون است. غیرمنتظره نتیجه ی یک این و است آور شگفت بسیار
می شود: تعریف زیر صورت به می  شود داده نشان µ با INGARCH(1,1)،که فرایند ریاضی امید .٢ . ٢ قضیه

µ =
γ0

1− (γ1 + δ1)
(٢ . ٣)

داد. خواهیم توضیح را INGARCH(1,1) فرایند کواریانس خود تابع بعدی قضیه ی دو در
می شود: داده نشان زیر صورت به INGARCH(1,1) فرایند واریانس .٢ . ٣ قضیه

V ar(Xt) =
µ(1− (γ1 + δ1)

2 + γ1
2)

1− (γ1 + δ1)2
(۴ . ٢)

پواسون توزیع از Xt حاشیه ای توزیع های زیرا هستند متفاوت واریانس و میانگین دیدیم که همانطور .۴ . ٢ نکته
نیستند.

است: زیر صورت به INGARCH(1,1) فرایند اتوکواریانس تابع .۵ . ٢ قضیه
γ(r) =

γ1(1− δ1(γ1 + δ1))(γ1 + δ1)
r−1µ

1− (γ1 + δ1)2
, ∀r ≥ 1 (۵ . ٢)

را زیر نتیجه می توان فرایند اتوکواریانس تابع همچنین و ١٩٩١ سال در دیوویس و بلکول توضیحات به توجه با
کرد: بیان

ARMA(p,q) مدل یک آنگاه کند صدق (٢) معادله در که باشد INGARCH(1,1) فرایند Xtیک اگر .۶ . ٢ نتیجه
می شود: نوشته زیر صورت به که است

(Xt − µ)− (γ1 + δ1)(Xt−1 − µ) = et − δ1et−1 (۶ . ٢)
است: زیر واریانس با سفید نوفه دنباله یک {et}t∈Z که

σ2 = µ = γ0

1−γ1−δ1

کالسیک مربعات حداقل روش از می توان فرایندی چنین پارامترهای برآورد برای که می دهد نشان آخر ی نتیجه
کرد. استفاده

می دهیم. قرار بررسی مورد سال١٣٩٧ در را ایران بورس بازار معامالت تعداد مثال عنوان به اینجا در .٢ . ٧ مثال
را تعطیل غیر روزهای معامالت تعداد که آورده ایم بدست ایران بهادار اوراق و بورس بازار سایت از را داده ها این

است. شمارشی داده ی ٢۴٢ مجموعا که کرده اند ثبت
بگیرید: نظر در را است ٩٧ سال طی بورس در روزانه معامالت تعداد نشان دهنده که زیر نمودار
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٩٧ سال طول در بورس بازار معامالت روزانه تعداد :١ شکل

آزمون با R افزار نرم در را فرض این نیست، ثابت داده ها واریانس است مشخص نمودار در که همانطور
GARCH و ARCH مدل دارای داده ها این داد نشان که دادیم قرار بررسی مورد AIC آماره ی و ARCHtest

مدل های رو این از هستیم، داده ها برای مدل بهترین کردن پیدا دنبال به تاثیر این شدن مشخص از بعد است.
این به می کنیم مقایسه باهم را مدل ها (AIC) اطالع معیار به توجه با سپس و می دهیم برازش داده ها به را متعددی

است. بهتر مدل یعنی باشد کمتر AIC هرچه که صورت
به دارد را AIC کمترین که مدلی یعنی مدل بهترین R نرم افزار در garchfit دستور از استفاده با نهایت در
معیار اندازه با داده تشخیص GARCH(١،١) مقدار صحیح مدل را مدل بهترین این جا در می شود، برازش داده ها
در که می دهد گزارش آن ها استاندارد خطای مقدار با و می کند برآورد را مدل پارامتر های سپس و ١٬١٢۵٢ اطالع

است. شده گزارش مقادیر این زیر جدول

پارامتر ها برآورد :١ جدول
γ0 γ1 δ1

پارامتر برآورد ٠٬٠١٠ ٠٬١۵٣ ٠٬٠٨٠۵
استاندارد خطای ٠٬٠٠٢ ٠٬٠٢۶ ٠٬٠٣٣

افزایش واحد یک δ1 و γ1 مقادیر بودن ثابت شرط γ0به برای که است صورت بدین ضرایب از هرکدام تفسیر که
فعلی زمان در شرطی واریانس قبل، زمان یک در غیر شرطی واریانس در مقدار افزایش واحد یک و داده ها در زمانی
در زمانی افزایش واحد یک δ1 و γ0 بودن ثابت شرط به γ1 برای می کند. پیدا افزایش مقدار ٠٬٠١٠ میزان به
و γ0 بودن ثابت ازای به δ1 برای و می یابد افزایش حال زمان در شرطی واریانس ٠٬١۵٣ میزان به گذشته مقادیر
شاهد را حال زمان شرطی واریانس در افزایش ٠٬٠٨۵٠ میزان به گذشته مقادیر در زمانی افزایش واحد یک با γ1:است زیر صورت به ٩٧ سال در سهام بازار معامالت تعداد مدل نهایت در و هستیم
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Xt | Ft−1 : P (λt), ∀t ∈ Z

λt = 0.010 + 0.153Xt−1 + 0.0805λt−1,

(٢ . ٧)

مراجع
1. Zhu F. Zero-inflated Poisson and Negative Binomial Integer-valued GARCH models. Journal of Sta-

tistical Planning and Inference. 2012;142:826-839.
2. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econo-

metrics, 31(3), 307-327.

3. Ferland R, Latiur A, Orachi D. Integer-valued GARCH process. Journal of Time Series Analysis.
2006;27:923-942.
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هستن مدل در گزینه ها گذاری قیمت برای درختی روش مطالعه

زمانی٣ صادق محمد دکتر خلفی،٢ دالور علی دکتر ،١∗ حاتمی محسن
یزد دانشگاه ، ریاضی دانشکده علمی هیئت عضو ٢ ، یزد دانشگاه ، مالی ریاضی ارشد کارشناسی دانشجویی ١

delavrkh@ yazd.ac.ir ، mohsenhatami١٩٩۴@gmail.com
یزد، دانشگاه ، ریاضی دانشکده علمی هیئت ٣عضو

zamani@ yazd.ac.ir
چکیده:

شده پرداخته هستن مدل به توجه با گزینه ها گذاری قیمت در جمله ای سه درخت روش مطالعه به مقاله این در
ماتریس از استفاده با و داده قرار بررسی مورد را جهان در مختلف های رژیم توانیم می مدل این از استفاده با است.
است، شده پرداخته روش این از مثال چند بررسی به آخر در پرداخت، ها گزینه گذاری قیمت به ها رژیم این مولد
گزینه ها گذاری قیمت روش های دیگر با روش این مقایسه و متفاوت زمانی فاصله های در روش این تغییرات مطالعه

. گیرد قرار بررسی مورد مفصل صورت به دیگر مقاله در می تواند نیز خود
. مارکوف زنجیره هستن، مدل درخت، روش ها، گزینه گذاری قیمت کلیدی. واژگان

پیش گفتار .١
برای (GBM) بروانی حرکت از استفاده با ها گزینه گذاری قیمت برای Black-schles-merten فرمول
صورت به دارایی نوسانات و بازده نرخ رود می انتظار مدل ها این در است بنایی زیر دارایی های قیمت پویایی تسخیر
را واقعی بازار در موجود تصادفی نوسانات مدل این که است نمایان خوبی به حال این با باشد قطعی ثابت های

است. شده انجام بهبود برای زیادی های تالش نمی کند. منعکس
مدل به را مارکوف زنجیره یک که کرد اشاره همیلتون(١٩٩۴) پیشگام کار به توان می ها تالش این جمله از
به برای ... و سود تقسیم نرخ بهره، نرخ نوسان، چون مدل پارامتر های به دادن اجازه با یا و نمود اضافه GBM 
مورد را بازار شرایط در تغییرات می تواند رژیم سوئیچ مدل های مختلف های رژیم در مختلف مقادیر آوردن دست

می کند. حفظ را مدل سادگی زمان همان در که حالی در دهد. قرار بررسی
مدل سادگی به توجه با گزینه ها گذاری قیمت در مختلف های رژیم بررسی مطالعه برای درخت روش از استفاده
اشاره (١٩٧٠) همکارن و کوکس به می توان درخت روش پیشگامان جمله از است. گرفته قرار توجه مورد مقاالت در
روش تعمیم زمینه در آنها همه ی که کالی(١٩١٨) و شوارتز(٢٠٠۵)،درمن هیالری آمین(١٩٩٣)، آن دنبال به و کرد

اند. نموده بسیاری های تالش گزینه ها گذاری قیمت در درخت
است شده پرداخته سوئیچینگ رژیم های مدل برای درخت روش توسعه به مقاالت از تعدادی در خاص طور به
خود نوبه به که کرد پیشنهاد را ٢ پتانیومی درخت یک و گرفت نظر در را رژیم دو با GBM مدل یک بولن(١٩٩٨)
٢ ≤ m با سویچینگ مدل برای خطی درخت یک به و داد گسترش را بولن ایده لیو(٢٠١٠) می رسد. کامل رشد به
(MR) گسترش سوئیچینگ رژیم معکوس روش های از یکی به را درخت روش بیشتر لیو(٢٠١٢) داد تغییر رژیم

داد.
قیمت برای ساده و سریع درخت روش یک ساخت برای را بویل(١٩٨۶) گانه سه درخت (٢٠١٠) یوئن و یانگ

دادند. تغییر سوئیچینگ رژیم مدل در ٣ غریب عجیب و وانیل گزینه های گذاری
شده است. پرداخته هستن مدل در اختیار قراردادهای گذاری قیمت برای درخت روش کلی مطالعه به مقاله این در

١سخنران∗
2Pathanium tree
3vanilla and exotic options
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هستن مدل .٢
{αt}t≥٠ و یکنواخت بروانی حرکت را {Wt}t≥٠ و می گیرم نظر در احتمال فضای را (Ω,F ,P) مقاله این در
H = {١,٢,٣, ..., H} و است پیوسته مارکوف زنجیره یک صورت به که گرفته نظر در بازار حرکت کلی روند را
برای آن در Q = (qij)i,j∈H شده مشخص مولد یک دارای {αt}t≥٠ می کنیم فرض و α(٠) = t ∈ H هر و
هر برای ∑j qij = ٠ و qii ≤ ٠ و i ̸= j اگر qij ≥ ٠ می کند برآورد را زیر شرایط ١ ≥ i, j ≥ H هر

.i ∈ H
بگیرد: نظر در را زیر هستن مدل

{

dSt = Strdt+ St
√
vtdW

١
t

dVt = η(θ − Vt)dt+ σv

√
VtdW

٢
t

گرفته نظر در ٢γθ > σ٢v اطمینان برای که σv ≥ ٠ و است تعادل سطح θ و بازگشت نرخ دنده نشان γ آن در که
شود. می

کنید: فرض
Xt = log(St

S٠ )−
ρ
σv

(Vt − V٠)− (r − pηθ
σv

)t

نتیجه: در














dXt = ( ρησv
− ١٢ )Vtdt+

√

(١− ρ٢)vtdW ∗
t

dVt = η(θ − Vt) + σv

√
VtdW

٢
t

W ∗
t =

W ١
t −ρW ٢

t√١−ρ٢

.E[dW ∗
t dW

٢
t ] = ٠ و W ٢

t از مستقل است، بروانی حرکت یک
مارکوف زنجیره می توانیم ما شده است پرداخته آن به زیادی مقاالت در که مارکوف زنجیره ترکیبی ایده از استفاده با
تقریب Vαt

که طوری به آوریم دست به V١, V٢, ..., Vm مثبت عدد m و {١,٢,٣, ..., N} حالت N با αt

زیر صورت می توان ریاضی سوئیچینگ رژیم مدل از استفاده با را هستن مدل نتیجه در است. Vt فرایند مداوم
زد. تقریب











dXt = uα(t)dt+ σα(t)dW
∗
t

ui = ( ρησv
− ١٢ )Vtdt

σi =
√١− ρ٢Vt

i = ١,٢, ..., N هر برای
درخت روش از استفاده با گزینه گذاری قیمت .٣

زمان در گزینه ارزش V k(x, i) کنید فرض بگیرید. نظر در E قیمت اعتبار و T بلوغ زمان با خرید اختیار یک
برابر ،K = N لحظه آخرین در اروپایی گزینه ارزش (xk, αk) = (x, i) حالت با گره هر برای دهد نشان را k

با است
V N (x, i) = max{k − s٠ex,٠} , i = ١,٢,٣ . . . ,m

گیرد قرار بررسی مورد ٠ ≥ k ≥ N لحظه هر در را گزینه ارزش است الزم آمریکایی گزینه پیک برای و
VE

k(x, i) =

e−rh
∑m

j=١ pi,j(pi,uVE
k+١(x+Iiσ̂

√
h, j)+pi,mVE

k+١(x, j)+pi,dVE
k+١(x−Iiσ̂

√
h, j))

کرد تعریف زیر صورت به را اختیار ارزش می توان آمریکایی خرید اختیار یک برای
V Ak(x, i) = max{k − s٠ex, VE

k(x, i)}
دهیم. تغییر s٠ex − k به را k − s٠ex است کافی فقط فروش اختیار حالت برای
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پژوهش دست آورد های .۴
قیمت ،١٠٠ آن (K)اعمال قیمت که گیریم می نظر در را اروپایی خرید اختیار یک مثال این در .١ مثال .١ . ۴
می گرفته نظر در بازار در متفاوت رژیم ۴ و h = T

N ،١ (T)سر رسید زمان ،٠/٠١ (r)بهره نرخ ،٩٠ آن (S٠)اولیه
است زیر مولد دارای که (m = شود(۴

Q =









−١ ٢۴ ١۴ ١۴٢۴ −١ ١۴ ١۴٢۴ ١۴ −١ ١۴٢۴ ١۴ ١۴ −١









آید می دست به زیر طریق از دیگر حالت به رژیم حالت هر از انتقال احتماالت ماتریس که کنید دقت
P = I +Q

عبارتی به

P =









٠ ٢۴ ١۴ ١۴٢۴ ٠ ١۴ ١۴٢۴ ١۴ ٠ ١۴٢۴ ١۴ ١۴ ٠









باشیم داشته را زیر احتماالت و شود گرفته نظر در ثابت i هر برای Ii = ٠٫١ و σi = ١ اگر




Piu
Pid
Pim



 =





١۴ ٢۴ ١۴ ١٣١۴ ١۴ ٢۴ ١٣٢۴ ١۴ ١۴ ١٣





داریم متفاوت های N ازای به
N Regime ١ Rgime ٢ Regime ٣ Rgime ۴
۵ ٣٠ . ١٣۵۵ ۵ . ٣٧٩١ ٠٣٩٣ . ٩ ١٢٨ . ٩۵
١٠ ١۵ . ٠٢٢٨ ۴ . ٠٩١٨ ٠ . ٩۴٠٣ ١٢٩ . ٩۶
١۵ ١۶ . ٣٣٠٩ ٢٠٨٩ . ٩ ٠٣٢٨ . ٩ ١٢١٠ . ٩
٢٠ ١٧ . ۴٢۵٠ ٢ . ۵٩٣٣ ٠ . ٩۴١۶ ١٣٠٩ . ٩
۵٠ ٠٠٩١ . ٢٢ ٧٩٩٨ . ٠ ٠ . ٩۴٢٢ ١٣٢٠ . ٩

m = ٣ و h = T
N ، r = ٠٫١ ، T = ١ ، S٠ = ٩٠ ، K = ١٠٠ مثال این در .٢ مثال .٢ . ۴

است زیر مولد دارای که
Q =





−١ ١٢ ١٢١٢ −١ ١٢١٢ ١٢ −١





باشیم داشته را زیر احتماالت و شود گرفته نظر در ثابت i هر برای Ii = ٠٫١ و σi = ١ اگر




Piu
Pid
Pim



 =





١۵ ٣۵ ١۵١۵ ١۵ ٣۵٣۵ ١۵ ١۵





داریم متفاوت های N ازای به
N Regime ١ Rgime ٢ Regime ٣
۵ ١۵ . ٨١٠٧ ۴ . ۴٩۵۴ ٠٠٢ . ٩۵
١٠ ١٨ . ۵٠١۴ ٩٩ . ١۶٢ ٠٠٢ . ٩
١۵ ٢٠ . ۵١٣٣ ٩٧٩٢ . ١ ٩٩ . ٨۵٣
٢٠ ١ . ٢٢۶٨٩ ٧٢٩ . ٠۵ ٠٠٢ . ٩۶
۵٠ ٩١٣ . ٢٨۶ ٠ . ٠۴٢٧ ٩١٣ . ٢٨۶
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باشد زیر مولد دارای و m = ٢ اگر ٢ مثال در .٣ مثال .٣ . ۴
Q =

[

−١ ١
١ −١

]

باشد زیر صورت به آن احتماالت ماتریس و




Piu
Pid
Pim



 =





١٣ ١۴١٣ ١۴١٣ ٢۴





داریم متفاوت های N ازای به
N Regime ١ Regime ٢
۵ ١٢٨ . ٩۵ ٣٠ . ١٣۵۵
١٠ ١٢٩ . ٩۶ ٠٢٢٨ . ١٢
١۵ ١٢١٠ . ٩ ١۶ . ٣٣٠٩
٢٠ ١٣٠٩ . ٩ ١٧ . ۴٢۵٠
۵٠ ١٣٢٠ . ٩ ٠٠٩١ . ٢٢

S٠ = ١١٠ ، K = ١٠٠ آن در که گیریم می نظر در را اروپایی فروش اختیار یک مثال این در .۴ مثال .۴ . ۴
piu = pid = ١۶ احتماالت و است ١ مثال مانند به بازار مولد و m = ۴ و h = T

N ، r = ٠٫١ ، T = ١
داریم. متفاوت N های ازای به شود گرفته نظر در ثابت i هر برای Ii = ٢ و σi = ٠٫١ ، pim = ٢٣

N Regime ١ = Regime ٢
١٠ ٠ . ۶۶٨٣
٢٠ ٠٨٩٧ . ٠
٣٠ ٠١ . ٠۴٢
۵٠ ٠٠٠ . ٠۴
١٠٠ ٠٠٠٠ . ٠
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 های ساختار سرمایهمروری بر نظریه 

 

 2جمال برزگری خانقاه، 1غالم سریزدیمهدی حاجی

 ، دانشگاه یزداقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشکده حسابداری و مالیگروه دانشجوی دکتری مالی،  1

m.hajigholam@gmail.com 

 ، دانشگاه یزد حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری گروهاستادیار،  2

@yazd.ac.irbarzegari  
تصمیمات تامین مالی  یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است.: چکیده

به گونه ای که  هستندبسیار پیچیده و گاهی غیر قابل پیش بینی  که دارندقرار عوامل و متغیرهای گوناگونی  تاثیرتحت 
نوز هم مدتها کانون توجه بسیاری از اقتصاد دانان مالی بوده و ه ساختار سرمایه موضوع .تعبیر می شوندمعما پازل یا  به

توانند ه هیچ یک از نظریه ها و الگو های فعلی به تنهایی نمیپژوهشها نشان می دهد ک منشأ بحث های فراوان است و
تأمین های مختلف و قاطعانه چگونگی انتخاب بین روشعوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها را تبیین کنند 

. بدین ترتیب، به نظر می رسد که نماید مشخصرا  و ...  استقراض، انتشار سهام، به کارگیری منابع داخلی از قبیلمالی 
شکل موجود، فقدان نظریه جامع و فراگیری است که بتوانند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ها مبزرگترین 

مختلف  های نظریه وتحلیل برای رسیدن به این هدف در این مقاله به بررسی اکند. لذو پیش بینی  هدکامال شرح دا را
 پردازیم.میسرمایه  پیرامون ساختار
 عدم تقارن اطالعاتی میلر و مودیلیانی،نظریه  ساختار سرمایه، واژگان کلیدی:

 
 پیش گفتار .1

کند به طوری که در بعضی موارد به خونی ساختار سرمایه نقش حیاتی در ساختار مدیریتی یک سازمان ایفا می
ها درجه بندی شرکت به حیات خود ادامه دهد همچنین های واحد تجاری در جریان است تا بتواندتشبیه شده که در رگ

حدود زیادی به ساختار سرمایه آنها وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه  نیزاز لحاظ اعتباری 
مضیقه ختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان ااز طرفی س تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است.

ها تعیین عوامل موثر بر کارایی تامین مالی آنها مورد مالی شرکت است و الزم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت
 ندکه بتوانظریه جامع و فراگیری  در حال حاضر به نظر می رسد به .(1931،و همکاران میرلوحی) قرار گیردتوجه جدی 

چندین نظریه مختلف  نیاز است. کامال شرح دهد و پیش بینی کند ها را رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت
 آنها می پردازیم.بیان  بهبه طور مختصر  در ادامه پیرامون ساختار سرمایه وجود دارد که

 
 سنتی نظریه

واقع  اساس این تئوری بدین صورت است که می توان ارزش شرکت را از طریق استفاده فزاینده از اهرم افزایش داد در
و سپس به علت افزایش  یابدکند که در استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش میاین نظریه پیشنهاد می

 (.1932،و همکاران )انصاری هزینه حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد
اول سهامداران متوجه در این تئوری در مورد ارتباط بین اهرم و ارزش شرکت سه مرحله فرض شده است. در مرحله 

سرمایه  ،یافزایش ریسک نيستند، بنابرین با افزایش اهرم و ترکیب یک منبع مالی ارزان قیمت و گران قیمت هزینه
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منافع افزایش بازده ی مورد انتظار خود  شرکت کاهش می یابد. در مرحله ی دوم سهامداران متوجه افزایش ریسک با 
ماند و سرمایه ی شرکت بدون تغییر باقی می هزینه برند و در نتیجهقیمت را از بین میحاصل از استفاده از بدهی ارزان 

ی مورد انتظار خود دارندگان بدهی نیز متوجه افزایش ریسک شریک شده و بازده ،در مرحله ی سوم به غيراز سهامداران
ش هزینه سهام، باعث افزایش هزینه سرمایه ی بهره همراه با افزایدهند که این افزایش در هزینهاز شرکت را افزایش می

 .(1931)قالیباف اصل،  شرکت می شود
 

 1سود خالص رویکرد
شود که بهره بدهی و فرض می ددر این رویکر طبق این نظریه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد.

 این رویکرد عبارت است از:مفروضات  هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام از اهرم شرکت مستقل هستند.
 بهره بدهی ارزانتر از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام است. .1

 شود.مالیات بر درآمد نادیده گرفته می .2

 باشند.بهره بدهی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام هر دو ثابت می .9

 دهند.سرمایه گذاران را تغییر نمی استفاده از بدهی ریسک درک شده .4

کند که هزینه متوسط سرمایه شرکت مرتبا با استفاده بیشتر از بدهی کاهش یافته و لص بیان میرویکرد سود خا
 .(1939،و همکاران اصل )قالیباف شودموجب افزایش ارزش شرکت می

 
 2سود عملیاتی رویکرد

ارزش شرکت  ر سرمایه ارتباطی وجود ندارد.بین ارزش شرکت و ساختادر این رویکرد برخالف رویکرد سود خالص، 
 مفروضات این رویکرد عبارت است از: سرمایه مستقل از ساختار سرمایه شرکت هستند. و متوسط هزینه

 باشند.بهره بدهی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام هر دو ثابت می .1

 شود.فزایش هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام میااهرم موجب  .2

 شود.مالیات نادیده گرفته می .9

 .(همان منبع) یابدو بازده مورد انتظار او افزایش می شودرد با افزایش ریسک سهامدار متوجه آن میدر این رویک
 

 دیلیانیومیلر و م هنظری
 تحت کردند، اظهار که دانست )1313) میلر و مودیلیانی اولیه مقاله توانمی را سرمایه مدرن ساختار نظریات آغاز

 وجود نمایندگی، و هاي ورشکستگی هزینه وجود عدم درآمد، بر نبود مالیات کامل، رقابت بازار )وجود خاص شرایط

 .است سرمایه از ساختار مستقل شرکت ارزش سرمایه(، بازار فعاالن بین اطالعاتی تقارن
 های نقدی مورد انتظار است.اند که هر شرکت دارای مجموعه معینی از جریانآنان در نظریه خود چنین فرض کرده

-شرکت نسبت مشخصی از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را برای تأمین مالی دارایی های خود تعیین می هنگامی که
گیرد. کند در واقع درباره چگونگی تقسیم جریان های نقدی پیش گفته در میان سرمایه گذاران گوناگون تصمیم می

-ا به بازارهای مالی یکسان است، به گونهههمچنین، فرض می شود از آنجا که میزان دسترسی سرمایه گذاران و شرکت
)فارغ از میزان آن( و تسویه تمام بدهی های ناخواسته را، که شرکت  ای که سرمایه گذاران می توانند کلیه نیاز های مالی

متعهد به ایفای آنهاست، تأمین کنند. با توجه به مفروضات باال مودیلیانی و میلر نتیجه گیری کردند که بدهی ها و 
 (.1933،و همکاران رحیمی دستجردی ) ی هر شرکت تأثیری در ارزش بازار آن ندارداختار سرمایهس

                                                            
1 .Net Income Approach 
2 .Net Operating Approach 
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بدهی  از که هایی شرکت براي بدهی مالیاتی هاي معافیت افزودن با اندیشمند، دو این ، 1319 درسال بعد اندکی
 افزودن با ،1311 سال در میلر سپس دانستند شرکت ارزش افزایش باعث را مالی اهرم ایجاد کنند، می استفاده

 .رود می بین از شخصی درآمدهاي بر مالیات وسیله به مالیاتی مزایاي که دریافت مدل، به درآمدهاي شخصی بر مالیات
 

 1نظریه توازن
های مرتبط اصطالح "نظریه توازن" عنوانی عمومی است که صاحب نظران گوناگون برای تشریح مجموعه ای از نظریه

ها و تصمیم گیرندگانی که راهبری شرکت را بر عهده دارند هزینه کنند. بر اساس نظریه های مذبور،آن استفاده میبا هم از 
)فاما و  کنندهای مالی گوناگون خود مقایسه و ارزیابی میهای مختلف تأمین مالی را در تصمیم گیریمنافع گزینه

 .(2001فرنچ،
اند که وجود ساختار سرمایه بهینه بیانگر وجود اظهار داشته ،از نظریه توازنی ( با دادن تعریف1319) کراس و لیتزنبرگ

(، در 1334) های ورشکستگی است. به اعتقاد مایرزها و هزینهنوعی توازن میان مزایای مالیاتی حاصل از بدهی
جهت حرکت شرکت به ی توازن استفاده می کنند، نسبتی برای بدهی هدف، تعیین و هایی که از الگوی نظریهشرکت

سوی آن تنظیم می شود. وی بر این باور است که این نسبت از طریق ایجاد نوعی تعادل در میان منافع حاصل از سپر 
 .(1930)صانعی ، های ورشکستگی معین می شودها و هزینهمالیاتی بدهی

های می دهد. از سوی دیگر، هزینه دار را افزایشکند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهیاین تئوری بیان می
بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت )بدهی دار( را کاهش می 

های بحران مالی و های مالیاتی بدهی و هزینهتوان به منزله توازن بین مزیتدهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می
ناشی از بدهی( تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر )توازن مزایا و مخارج ورشکستگی احتمالی )

 (.1939شود )بریلی و مایرز، ناشی از بدهی(، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می
 

 فرضیه عدم تقارن اطالعاتی

ره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طور کلی این فرضیه بر این پندار شکل گرفته است که مدیران دربا
چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطالعاتی بیش از اطالعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند. به 

 نمایند که اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت( چنین عنوان می1334)2عنوان مثال، مایرز و ماجلوف
اطالعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت 

های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار ناگزیر باشد پروژه
ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه،  به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از

های سرمایه سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه
 (. 1331گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند )هریس و رویو، 

 
 9یا تامین مالی ترجیحی نظریه سلسله مراتب

مایرز این بحث را مطرح می کند که تامین مالی  ( جستجو کرد.1334ریشه نظریه سلسله مراتبی را باید در افکار مایرز)
مطلوب تر از تامین مالی از طریق انتشار سهام  از محل سود انباشته مطلوب تر از روش استقراض و روش استقراض،

 .(1939،و همکاران است )صاحبقرانی
                                                            

1 .trade-off  theory 
2 . Myers and Majluf  
3 .pecking order theory 
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پایه و اساس تئوری سلسله مراتبی این است که عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب افزایش 
مدیران توانمند به دنبال حداقل کردن این ریسک و قیمت گذاری اشتباه هستند  می شود. ریسک  و قیمت گذاری اشتباه

کنند که کمترین تاثیر را از مسائل عدم می  تخاباز تامین مالی را ان تا ارزش شرکت خود را حداکثر کنند بنابراین شکلی
تئوری سلسله مراتب تامین مالی نتایج مهمی را به دنبال دارد که از (. 2014،و چان فررآن) تقارن اطالعاتی داشته باشد

 توان به موارد زیر اشاره کرد :جمله آن می
 ندارد. ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجودبرای شرکت  

 ها تمایل به حفظ و انباشت وجوه نقد دارند.شرکت  

 های سرمایه گذاری آنها است به نحوی که اگر ها تابعی از فرصتهای تقسیم سود شرکتها و سیاسترویه
 های سرمایه گذاری شرکت تغییر کند در نتیجه درصد سود تقسیمی را با شیب کمتری افزایش می دهد.فرصت

 ها های سرمایه گذاری باشد، شرکتبیشتر از فرصت نقدی حاصل از عملیات عادی شرکت،های اگر جریان
 بدهی خود را تسویه و یا در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.

 سپس سهام ممتاز و در نهایت از  ها ابتدا اوراق قرضه،اگر نیازهای مالی خارج از شرکت احساس شود شرکت
 (.1934، نوروزیو  نبیئی بروجنی) ن آخرین ابزار مالی استفاده می کنندانتشار سهام عادی به عنوا

 
 نظریه نمایندگی

طبق این الگو ها ساختار سرمایه بر اساس هزینه های نمایندگی تعیین می شود. عامل پیدایش این نظریات، تضاد 
مدیران و سهامداران، ازآنجا ناشی  منافعهای مختلف از جمله سهامداران، بستانکاران و مدیران است. تضاد منافع گروه

های خود را دریافت نمی کنند. اعتبار دهندگان نیز مایلند به منظور شود که مدیران تمامی منافع حاصل از فعالیتمی
ارت هایی را اعمال کنند. اعمال نظارت مستلزم هزینه است و شرکتی که اعتبار اعطا می کند، نظ حفظ حقوق خود در

 یکی از اشکال هزینه نمایندگی است. این گونه هزینه ها مطلوبیت استفاده از بدهی را کاهش می دهند این موضوع
 . (1331)هریس و رویو،

 
 تئوری زمان بندی بازار

ها زمانی به انتشار سهام جدید روی می آورند که احساس کنند قیمت سهم، زیر بر اساس تئوری زمان بندی بازار، شرکت
ست و در صورتی که احساس کنند قیمت سهام بیش از ارزش ذاتی آن است اقدام به بازخرید سهام می ارزش ذاتی آن ا

در  (.1939،اصل و همکاران  )قالیباف ها تاثیر می گذاردکنند در نتیجه نوسان قیمت سهام بر ساختار سرمایه شرکت
ی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت قیمت واقع نتیجه اصلی تئوری زمانبندی بازار این است که اولین عامل تعیین کننده

و  )انصاری گذاری نادرست و نامناسب ابزارهای بدهی و سهام در زمانی است که شرکت به تامین مالی نیاز دارد
 .(1932،همکاران

 
 نتیجه گیری.2

 
 از هدف ترينمهم كه جايي آن از ها دارند. شركت اعتبار و كارايي در مؤثري نقش سرمايه ساختار به مربوط تصميمات

 ثروت سهامداران رساندن حداكثر به منظور به مالي منابع تركيب كردن مشخص سرمايه، ساختار هاي تعيينسياست

 مورد مالي تامين هايبرنامه از يك هر درموردتا  كند مي كمك مالي مديران به سرمايه ساختار تعيين هايسياست است،

 محاسبه با همچنين كنند. تعيين سهم هر سود كاهش از جلوگيري را براي الزم ماليات و ازبهره قبل سود مبلغ نظر،
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 ريسك ترين تركيب مطلوب به كه كرد انتخاب را روشي توانمي مالي تامين هايبرنامه از يك هر متعلق به مالي ريسك

 را شركت مطلوب سرمايه ساختار كه مي كند كمك مديران به سرمايه ساختار تئوري درك بنابراين شود منجر بازده و

 اظهار که دانست (1313) میلر و مودیلیانی اولیه مقاله توان می را سرمایه مدرن ساختار نظریات آغاز .كنند تعيين

نظریهـ  تدوین از دهه چندین با وجود اینکه .است سرمایه از ساختار مستقل شرکت ارزش خاص شرایط تحت کردند،
 های ساختار نظریه حوزۀ در چشمگیری پیشرفتهای وگذرد سرمایۀ شرکتها می ساختار دربارۀ میلر و های مودیلیانی

 پژوهش اما اند اخته شده پرد مطرح مباحث گوناگون هایجنبه تفسیر متعددی به نظران صاحب و آمده وجود به سرمایه
 ساختار تعیین در مؤثر عوامل تبیین کامل توانایی تنهایی به فعلی الگوهای و ها نظریه یک از هیچ که دهدمی نشان ها

 را ندارند. شرکتها سرمایۀ
 
 
  مراجع.9

  
مطالعات  مروری بر نظریه های ساختار سرمایه، زهرا زارع،و  نسرین یوسف زاده انصاری،عبدالمهدی   .1

 .1شماره  (1932)سال دوم  حسابداری و حسابرسی
، تحقيقات تاثير ساختار سرمايه بر بـازده سـهام و درآمد هر سهمرحيمي دستجردي، محسن و ايزدي نيا ناصر  .2

 (.1933حسابداري، )
)جلد اول( ، ترجمه و اقتباس سعيد باقرزاده، انتشارات  مديريت مالي ، مايرزاستيوارت  بريلي، ريچارد و .9

 .(1939زرين كوب تهران،)
 بهادار اوراق بورس در تجربي شواهد مقایسه: سود تقسیم های سیاست و سرمایه ساختار ،صانعیحمید  .4

 .(1930تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد )
تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از  صاحبقرانی، عباس امیر و هیودی یداله بنابی، فتورهعلی  محمد .5

 ،پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی،
 ( ، شماره نهم.1939سال پنجم )

 پوران پژوهش، چاپ دوم، تهران، انتشارات مفاهیم و کاربردها، مدیریت مالی قالیباف اصل، حسن  .1
(1931). 

 .(1939، انتشارات بورس )مدیریت مالی پیشرفته شهرام بابالویان و میرسجاد موسویقالیباف اصل، حسن  .1
بررسی ساختار سرمایه و تاثیر آن بر  سیاهکلرودی، لطفی امیر و مصطفی تهرانی ،میرلوحیسید مجتبی  .3

سال  ،سیاست های اقتصادی و مالیه فصلنام بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران،
 .20شماره (، 1931)پنجم

های پذیرفته شده در بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت نبیئی بروجنی و محمد نوروزی،حسین  .3
کید بر نظریه سلسله مراتبی،  . 11(، 1931،)  مجله پژوهش حسابداری بورس اوراق بهادار تهران با تأ
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 های ریاضی در سنجش ریسک اعتباریسیر تطور مدل 

 2حجت الله صادقی ،1الم سریزدیغمهدی حاجی
 گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزددانشجوی دکتری مالی، 1

m.hajigholam@gmail.com 
 گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزداستادیار، 2

sadeqi@yazd.ac.ir 
ای که این هایی است که نظام بانکی با آن روبرو است به گونهمدیریت ریسک اعتباری از مهمترین دغدغه :چکیده

ترین مباحث دغدغه موجب بروز ادبیات مستقلی در حوزه مالی و مدیریت سرمایه شده است. ریسک اعتباری از اساسی
به ریسک نکول قرض گیرنده اشاره دارد و از این واقعیت بندی است که ها و موسسات رتبهدر موسسات مالی، بانک

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله  گیرد که طرف مقابل قرارداد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند.نشات می
ادامه ابتدا به بررسی متغیرهای مهم ریسک اعتباری و نحوه محاسبه آنها مانند زیان مشروط به نکول پرداخته و در 

های ساختاری و همچنین مدل های ارزش در معرض های قیمت گذاری اعتبار از جمله مدل مرتون و مدلانواع مدل
 شوند.ریسک اعتباری بیان می

 زیان مشروط به نکول مدل مرتون، واژگان کلیدی: ریسک اعتباری،
 پیشگفتار .1

معامله به دلیل ناتوانی یا نداشتن تمایل درعمل به ریسک اعتباری، احتمال ایفا نکردن تعهدات مشتری یا طرف 
ها تسهیالت بزرگترین و آشکارترین منبع برای اکثر بانک شود.ی اعتباری منجر میتعهدات است که به زیان موسسه

ریسک اعتباری هستند با این حال ریسک اعتباری ممکن است در اقالم زیر خط یا باالی خط ترازنامه ریشه داشته 
ی ریسک اعتباری به احتمال تغییری غیرمنتظره در شایستگی اعتباری (. مولفه1931)رضائی و اشعه شعار، باشد

ای در ارزش مخاطرات اعتباری مرتبط با آن مشتری ایجاد شود که ممکن است تغییرات غیر منتظرهمشتری اطالق می
 ( سه متغیرLGD) 9زیان مشروط به نکول( و EAD) 2ارزش در معرض نکول (،PDدر پرداخت ) 1کند. احتمال نکول

ی زیر استفاده از رابطه 4ی زیان مورد انتظارهای مالی هستند بنابراین برای محاسبهمهم در ریسک اعتباری دارایی
𝐸𝐿 (:2002کنیم )کولکیوت،می = 𝑃𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 × 𝐿𝐺𝐷 (1)       

 احتمال نکول 1.1
نکول قرض گیرنده در نظر در برآورد احتمال نکول تعریف نکول باید مشخص باشد یعنی چه حالت خاصی را به عنوان 

ها و نامه. تعریف نکول به تعویق افتادن بازپردخت بدهی برای مدت زمانی مشخص با توجه به آئینگیریممی
                                                            

1
 .Probability of Default (PD)  
2
 .Exposure At Default (EAD) 
3
 .Loss Given Default (LGD) 
4
 .Expected Loss 
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های ها کمتر از ارزش بدهیدهد که ارزش داراییهای هر بانک است یا از نظر مرتون نکول هنگامی روی میبخشنامه
 (.1930)طالبی و شیرزادی، دهد که بنگاه ورشکسته شودبنگاه شود و بنا به تعریف کمیته بال نکول هنگامی روی می

 ارزش در معرض نکول 2.1
کلی به دو بخش ارزش در معرض نکول بیانگر مخاطرات یا وامی است که در نزد قرض گیرنده وجود دارد و به طور 

ی قرض گیرنده ایجاد شده و در ها است که به وسیلهشوند معوقات سهمی از واماصلی معوقات و تعهدات تقسیم می
گیرد اما تعهدات دارای دوبخش ایجاد شده و ایجاد نشده در زمان قبل زمان نکول مقدار کل آن در معرض زیان قرار می

بر  انی است که بانک به درخواست مشتری یا قرض گیرنده متعهد شده است.کل تعهدات برابر با میز از نکول است.
ارزش در معرض نکول برای اقالم باالی خط ترازنامه به طور خاص مقدار اسمی وام در نظر  2اساس دستورالعمل بال 

درصد  27ات تعهدات و اعتبار  شود و برای اقالم زیر خط ترازنامه، در روش پایه ارزش در معرض نکولگرفته می
ها مجازند ارزش در معرض نکول را شود و در روش پیشرفته بانکمخاطرات اقالم زیر خط ترازنامه در نظر گرفته می

های قرض گیرنده و نوع براساس برآوردهای داخلی خود در خصوص مخاطرات نامعین استفاده کنند بنابراین ویژگی
 (.1931اشعه شعار،)رضائی و  خاص تسهیالت را باید در نظر بگیرند

 نکول زیان مشروط به 9.1
به منظور  کند.میزان زیانی است که وام دهنده در صورت نکول وام گیرنده تجربه می LGDنکول یا  زیان مشروط به

)مربوط به گذشته( و نرخ بازیافت مورد انتظار  1برآورد زیان مشروط به نکول در ابتدا باید نرخ بازیافت محقق شده
های دریافتنی نکول شده توان تنها از مشاهده حسابآینده( مشخص شوند. نرخ بازیافت محقق شده را می )مربوط به

های دریافتنی نکول نشده براساس اطالعات جاری بدست آورد در حالیکه نرخ بازیافت مورد انتظار برآوردی از حساب
ارزش در معرض نکول هستند و نرخ زیان نرخ بازیافت و نرخ زیان مشروط به نکول درصدی از  در دسترس است.

𝐿𝐺𝐷  (: 2012 )ویتزنی، آید که معموال کمتر از یک استمشروط به نکول از رابطه زیر بدست می = 1 − 𝑅𝑅  (2)        

دهد نیز به طور کامل نکول هرگز در زمان اعطای وام مشخص نبوده و حتی در زمانی که نکول رخ می زیان مشروط به
کند در صدق می های نکول شده وجود ندارد،این مسئله حداقل در جاهایی که بازار ثانویه برای وام .شودمشخص نمی

توان براساس نکول را می نقطه مقابل اگر وام مذکور در بازار ثانویه نقد مبادله شود آنگاه نرخ بازیافت و زیان مشروط به
شود که تمام فرآیند بازگشت نکول زمانی معلوم می زیان مشروط بهدر مجموع  های بازار بعد از نکول برآورد کرد.قیمت

زیان ناشی از  مودیز و کاماکورا برای تخمین ویامهای کیاز روش (.1931اشعه شعار، )رضائی و به پایان رسیده باشد
های نگر از نرخدهزن آینمودیز برای زیان ناشی از نکول یک تخمینوی امکیزن تخمین توان استفاده نمود.نکول می

های بدهی پس از نکول( است که ارتباط معکوس را بین احتمال نکول و نرخ بازیافت به کار بازیافت )یعنی قیمت
سال اتفاق  20بیش از  مشاهده بازیافت است که طی هزار ۰0این مدل شامل یک رگرسیون خطی با بیش از  گیرد.می

 طبقه، موقعیت وام گیرنده و صنعت است. ارجحیت وثیقه، احتمال نکول،متغیرهای رگرسیون شامل  افتاده است.
 باشد.کننده زیان ناشی از نکول در این مدل ارجحیت بدهی هم در شرایط نامحدود و هم نسبی میمهمترین عامل تعیین

بدهی )یک جهش های شکل تقلیل یافته )مانند مدیر ریسک کاماکورا( نکول را به عنوان افت ناگهانی در ارزش مدل
مودیز( نکول را به عنوان یک وی امکیهای ساختاری )همچون کنند در مقایسه، مدلمنفی( در نکول مدلسازی می

)طالبی و  کنندهای شرکت تا زمان رسیدن به نقطه نکول مدلسازی میکاهش تدریجی )یا نفوذ منفی( در ارزش
 (.193۰ همکاران،

                                                            

1
 .Realized RR  
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 نکول بازگشتی زیان مشروط به
ای ماهیانه یا سالیانه بعد از رخداد نکول رویکرد بر پایه سنجش بازگشت واقعی تجربه شده توسط بانک در دورهاین 

بندی و تمام اطالعات در های نکول شده فایلآوری، وامهای گذشته جمعای از دادهدر این روش ابتدا پایگاه داده است.
گیرندگان مبنای نوع وام و انوع قرض ها برآنگاه این دادهو  شدههای بازگشت ثبت های بازگشت و روشخصوص وقفه

ها شناسایی شده و متشکل از ای که تعداد مشخصی از طبقهشوند به گونهطبق روش مورد استفاده بخش بندی می
بر  سپس این طبقات به عنوان راهنمای برآورد زیان مشروط ؛های یکسان دارندمواردی باشند که زیان مشروط بر نکول

نکول بازگشتی به صورت ذیل  فرمول محاسبه زیان مشروط به شوند.ای آتی استفاده میهنکول مورد انتظار در نکول
 :(1931)رضائی و اشعه شعار، باشدمی
 𝑅𝑅 = 𝐷𝑁𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝐹𝑅𝐸𝐴𝐷 × 𝐹𝑅−𝐴𝐶𝐹𝑅 × (1 + 𝑟)−𝑇       (9)  

 

میزان خالص تنزیل شده بازگشت یعنی ارزش  DNR ؛نرخ واقعی بازگشت وام نکول شده است RR ،(9)در فرمول 
 ؛میزان مخاطرات یا وام در زمان نکول EAD ؛هاستی مقادیر بازگشتی و خالص تمام هزینهفعلی در زمان نکول همه

FR ؛ارزش اسمی مقادیر بازگشتی AC ؛های نکول شدههای اداری مرتبط با روش بازگشت وامهزینه  rو  ؛نرخ تنزیل
T است رآیند بازگشتدوره ف. 
 

 های مدیریت ریسک اعتباریمدل .2

های ارزش در معرض ریسک اعتباری پرتقوی گذاری اعتبار و مدلهای قیمتهای ریسک اعتباری به دو گروه مدلمدل
 پردازیم.شوند که در ادامه به معرفی و بررسی آنها میتقسیم می

 گذاری اعتبارهای قیمتمدل .1.2

 132۰ای بودند که با مدل مرتون در سال های رسمی و البته پیشرفتهترین مدلگذاری اعتبار از قدیمیهای قیمتمدل
این  تری رسیدند.تر و البته پیچیدههای دقیقمدل به مدل مرتون را کاهش داده و رضیاتشروع شدند و رفته رفته ف

های ساختاری مدل، ب ؛های ساختاری نسل اولمدل ،ها در سه دسته اصلی قابل مطالعه و پیگیری هستند: الفمدل
 (.1937های فرم کاهش یافته )جلودار ممقانی و همکاران، مدل ،ج ؛نسل دوم

 های ساختاری نسل اولمدل. 1.1.2

گذاری شدند که در آن حیات یک شرکت به توانایی آن در ( پایه132۰) های مرتونهای ساختاری براساس فعالیتمدل
منتشر کرده است  Tفرض کنید یک شرکت برای تامین مالی خود اوراق قرضه با سررسید  هایش است.بازپرداخت بدهی

 (.2019 )بریگو و همکاران، شرکت نتواند تمام حقوق دارندگان قرضه را بازپرداخت کنددهد که نکول رخ می در صورتی
 .ریسک ناشی از نکول شرکت استهای شرکت و در این چارچوب فرآیند نکول یک شرکت ناشی از ارزش دارایی

فرض اساسی در مدل مرتون نسبتا ساده  های شرکت مرتبط شده است.بنابراین به طور واضح به تغییرپذیری دارایی
بنابراین  های شرکت )ارزش بازار شرکت( کمتر از تعهدات آن باشد.افتد که ارزش داراییاست: نکول زمانی اتفاق می
 های شرکت کمتر استمان سررسید بدهی از ارزش اسمی بدهی یا ارزش بازار داراییپرداخت به طلبکاران در ز

گویند که در آن احتمال نکول یک شرکت با بررسی ساختار ها را از آن جهت ساختاری میاین مدل (.2002)آلتمن،
(. به جز مدل 2012شود )بنزشاول، های مالی و بازار سهام شرکت محاسبه میسرمایه و اطالعات ناشی از صورت
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های ساختاری نسل اول وجود در مدل ...( و1322) 2جسک (1322) 1های دیگری مانند بلک و کاکسمرتون مدل
طبق این  .کنند با حفظ ساختار اصلی مدل مرتون یک یا چند فرضیه آن را حذف کننددارند که هر کدام سعی می

های ساختاری شرکت کول و بازیابی در نکول، تابعی از ویژگیها، تمام عناصر مرتبط با ریسک اعتباری شامل نمدل
ریسک تجاری، و اهرم ریسک مالی( هستند. مرتون در مدل خود از اصول  ،ها، نوسان دارایی)سطوح دارایی

VE کند:( به صورت زیراستفاده می1329شولز )-گذاری آپشن بلکقیمت = VAN(δT + σA√T) − erTKN(δT) (۰)        

 σE = VAVE N(δT + σA√T)σA (7)        

 VA ارزش دارایی وσA نوسان آن ، VE ارزش حقوق صاحبان سهام وσE ،نوسان آن N(0) ،تابع توزیع نرمال K  ارزش
 شود:فاصله تا نکول گوییم که از فرمول زیر محاسبه میرا  δT بدهی و

δT = log(VAK )+(r−12σA2)TδA√T  (2)        

فاصله تا نکول در واقع احتمال تجمعی در دنباله توزیع لگاریتم  باشد.می Tنرخ بدون ریسک در زمان  rدر فرمول فوق 
 (.2012)بنزشاول،  است Kنرمال فراتر از سطح بدهی 

 های ساختاری نسل دوممدل. 2.1.2
( است با این تفاوت که چند فرض 132۰ها نیز همانند مدل ساختاری نسل اول، مدل مرتون )ایده اصلی این مدل

کنند که ها فرض میاین مدل رسند.تری مییدهچهای به نسبت پیمدل مرتون را کنار گذاشته و به مدلاساسی و مهم از 
همچنین آنها نرخ بهره دارای  بنگاه ممکن است هر زمانی بین انتشار بدهی و سررسید آن دچار نکول در پرداخت شود.

)جلودار ممقانی و همکاران،  آورندبدست میریسک را از طریق مشخص کردن یک فرآیند تصادفی برای کوتاه مدت 
به  و های شرکت استزا نسبت به ارزش داراییها، نرخ بازیافت در هنگام نکول مستقل و برونطبق این مدل (.1937

 (.2002)آلتمن، باشد میاحتمال نکول مستقل  ازاست لذا طور کلی به عنوان یک نسبت ثابت از ارزش بدهی 
 

میزان فاصله تا  وی ازامکی در مدل .های هیبریدی اشاره کردمدل و یوامکیمدل  توان بهساختاری میهای مدلاز دیگر 
ای و نوآوری اصلی آنها تمرکز بر نگاشت نمونه شودمینکول به عنوان یک معیار نسبی در احتمال نکول شرکت استفاده 

های های هیبریدی ترکیبی از مدلمدل است.ها شرکتبزرگ از نسبت فاصله تا نکول تاریخی به نرخ نکول تاریخی 
های ساختاری است که با استفاده از دیگر ای از مدلاین مدل شکل توسعه یافته ساختاری با رویکردهای آماری است.

 .(2012 شوال، )بنز کند احتمال نکول را به درستی کمی کندفاکتورهای مالی و بازار تالش می
 

 9کاهش یافتههای فرم مدل. 9.1.2
برآورد مند نبوده و نیاز مشروط به ورشکستگی در ارزش شرکت فرم کاهش یافته،های مدل ،های ساختاریبرخالف مدل 

های کاهشی فرضیات مجزای واضحی در دو متغیر همچنین مدل .ندهای مرتبط با ارزش شرکت در اجرا نیستپارامتر
نوسانات  های ساختاری شرکت،ن متغیرها به صورت مجزا از ویژگیای کنند.نرخ بازیافت معرفی می احتمال نکول و

                                                            

1
 .Black and cox 

2
 .Geske 

3
 .Reduced form Models 
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را در بر  1های کاهش یافته یک نرخ بازیافت مستقلمدل به صورت کلی، شوند.دارایی و اهرم آنها مدلسازی می
 هر دو این احتمال و نرخ بازیافت در هنگام نکول ممکن است به صورت رند که از احتمال نکول مستقل است.گیمی

اگر چه این فرآیندها خیلی محکم به  کنند.این الگوهای تصادفی قیمت ریسک اعتباری را تعیین می تصادفی تغییر کنند.
های کاهش به صورت بنیادی مدل شوند.های شرکت متصل نیستند لیکن احتماال در برگیرنده ارتباطاتی میارزش دارایی
های توانند نکولای که میبینی نکول متفاوت هستند به گونهبلیت پیشهای ساختاری معمولی در میزان قایافته با مدل

 (.)همان منبع ناگهانی را در خود جای دهند
 ارزش در معرض ریسک اعتباری هایمدل. 2.2

گیری زیان بالقوه ایجاد شده در ارزش پرتفوی دارای ریسک، در یک دوره تعریف شده و در یک این مدل برای اندازه
وی امتوان به مدل مدیریت پرتفوی کیهای ارزش در معرض ریسک میاز مدل رود.اطمینان داده شده بکار میفاصله 
 بههای ارزش در معرض ریسک اعتباری پی مورگان اشاره کرد. مدلریسک کاموکارا و مدل متریکس جی لمد مودیز،

ریسک  ،های دارای حالت نکولدر مدل شوند.بندی میطبقه 9های مبتنی بر بازارو مدل 2های حالت نکولدو گروه مدل
دهی به بازار نتایج بیشتری را بر حسب ارزش اعتباری های عالمتشود و در مدلاعتباری با ریسک نکول مرتبط می

های های نکول تنها دو نتیجه یعنی نکول یا بقا امکان وقوع دارد زیاناز آنجایی که در مدل .گیردقرض گیرنده در نظر می
دهی به بازار هر زمان که ارزش اعتباری های عالمتافتد در حالیکه در مدلاعتباری تنها در زمان نکول بنگاه اتفاق می

 (.1937)جلودار ممقانی و همکاران،  دهدقرض گیرنده تغییر کند زیان رخ می

 گیرینتیجه .9
های مطرح در نهادهای مالی موجود همترین چالشها از مگیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکتاندازه
برای  ویریسک اعتباری نتیجه عدم اطمینان نسبت به توانایی متقاضی در بازپرداخت تسهیالت یا عدم تمایل  است.

و زیان مشروط به  ،ارزش در معرض نکولاحتمال قصور در پرداخت،  عمل به تعهدات مندرج در قرارداد وام است.
یک رویکرد  شود.نکول سه متغیر مهم در ریسک اعتباری هستند که از حاصلضرب آنها زیان مورد انتظار محاسبه می

ی آن بینی ریسک نکول است که پایههای ساختاری پیشمبتنی بر مدل دها رویکرمطرح در برآورد احتمال نکول شرکت
فرض اساسی مدل مرتون این است که  امله بلک شولز و تحقیقات مرتون است.گذاری اختیار معمبتنی بر تئوری قیمت
های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد بنابراین پرداخت به طلبکاران در زمان افتد که ارزش دارایینکول زمانی اتفاق می

اختاری نسل دوم و فرم های سهای شرکت کمتر است. در مدلسررسید بدهی از ارزش اسمی بدهی یا ارزش بازار دارایی
مدل ارزش در معرض ریسک  .شودمفروضات مدل مرتون تعدیل و از برخی از آنها صرف نظر می ،کاهش یافته

گیری زیان بالقوه ایجاد شده در ارزش پرتفوی دارای های ریسک اعتباری است که برای اندازهاعتباری یکی دیگر از مدل
 رود.فاصله اطمینان داده شده بکار میریسک، در یک دوره تعریف شده و در یک 

 . مراجع۰
های محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخش مهدی گلدانی و سعید رحیمیان، عبدالساده نیسی، جلودارممقانی، محمد. 1

 .22شماره  (،1937) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ،اقتصادی
 .(1931) انتشارات بانک ملی ایران، ،اعتباریای بر مدیریت ریسک مقدمه و مهدی اشعه شعار، رضاییسعید .2

                                                            

1. exogenous  
2
 .default mode models(DM) 
3
 .mark-to-market (MTM) 
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انتشارات  ،مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آننشین، طالبی، حامد تاجمیر ریاحی و علی راه محمد. 9
 (.193۰) ،دانشگاه امام صادق

 .(1930) انتشارات سمت، ،گیری و مدیریتریسک اعتباری اندازه ین شیرزادی،نو ناز طالبیمحمد . ۰
و KMV  بررسی احتمال بین نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل و شهال آذری پناه، فالح شمسفیض  میر. 7

 .11شماره  (،1932) فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ،روش پنل دیتا
6. Altman Resti, and Sironi, Default Recovery Rates: A Review of the Literature and Recent 
Empirical Evidence, Journal of Finance Literature ,  (2006), 21–45. 

7. Benzschawel Terry, Credit Risk Modelling: Facts, Theory and Applications, Incisive 

Media, (2012), 79-96. 
8. Brigo Damiano, Massimo Morini and Andrea Pallavicini, Counterparty Credit Risk, 
Collateral and Funding, Wiley, (2013), 47-64. 

9. Colquitt Joetta, Credit Risk Manangement, McGraw-Hill, (2007), 214-220. 

10. Witzany Jiri, Credit Risk Management Pricing, Measurement and Modeling, Springer 

International Publishing, (2017), 94-105. 
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 هابررسي كارايي مدل هاي گارچ نامتقارن در پيش بيني ميزان تغييرپذيري سهام شركت
 

 2 دكتر محمدرضا صالحي راد، 1 آناهيتا حُرّي

 دانشکده ریاضی،دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 1
Anahita_horri@yahoo.com 

 دانشکده ریاضی، دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران، ایران 2
Anahita_horri@yahoo.com 

شوك هاي مثبت و منفي بازارهاي مالي اثرات نامتقارني وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به اين معني كه  :چکیده

مثال خبر بد  اثر بيشتری بر روي تغييرپذيري بازده قيمت نسبت به تاثير مثبت اخبار . را روي تغييرپذيري بازده قيمت سهام دارند
نس نظير آرچ و گارچ استفاده لذا براي تحليل اين سري از داده ها ، نمي توان از مدل هاي معمول ناهمسانی واريا. خوب دارند

گارچ و گارچ -GJRبدين منظور مدل های ديگری بسط داده شده اند که برخی از مهم ترين آن ها مدل هاي گارچ نمايي ، . نمود
همچنين بررسی ها نشان می دهند که فرض توزيع نرمال برای مدل بندی خطاهايی استاندارد شده در خانواده مدل . توانی  هستند

اهمسانی واريانس فرض درستی نيست و با داده های واقعی هم خوانی ندارد زيرا داده های واقعی هم دم پهن هستند و هم در های ن
بنابراين در اين پايان نامه به بررسی و مقايسه اين سه مدل مذکور با استفاده از سه توزيع نرمال، . آن ها اثرات اهرمی وجود دارد

t- استيودنت وt-در .معيار انتخاب بهترين مدل مالک های آکاييکه و ميانگين توان دوم خطا هستند.  وله مي پردازيماستيودنت چ
به صورت تقريبا  1832تا 1831از سال ( شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران)اين پايان نامه از داده های واقعی

وع داده ها مدل گارچ نمايی با توزيع تی استيودنت چوله در برای اين ن. جمع آوری شده است( هر دو الی سه روز يکبار)روزانه
 .با توزيع نرمال در ميانگين توان دوم خطا بهترين مدل برای پيش بينی انتخاب شده است GJR-مالک آکائيکه و مدل گارچ

 
، مالک آکاييکه، (GJR-GARCHمدل گارچ نمايي ، مدل آرچ توانی،)اثرات اهرمی، مدل هاي گارچ نامتقارن : واژگان کليدی

 .استيودنت چوله-tميانگين توان دوم خطا ، توزيع 
  مقدمه        .  1

سری های زمانی عبارت است از توالی زمانی مشاهدات مربوط به يک متغير كه در يك مسئله آن را درنظر مي گيريم و بررسي 
 .)1812,چتفيلد)ايستايی در مدل های سری زمانی ويژگی بسيار مهمی برای بررسی تحليل مدل های سری زمانی است . مي كنيم

مالحظه از توابع خود همبستگی و خود همبستگی  برای شناسايی مدل آماری سری زمانی ايستا معموال رسم نمودار سری زمانی و
د می گردد و با مدل بندی سری زمانی می توان به پيش بينی مقادير آينده سری،  جزئی و محاسبه ی معيارهايی نظير آکاييکه پيشنها

خروجی و اين تابع تاثير ورودی ها را بر روی خروجی ها اندازه گيری می -يعنی تعيين مدل پويايی ورودی) تعيين تابع انتقال
می ( ئله و جبران اين انحرافات پرداختيعنی تعيين انحرافات موجود در خروجی از هدف مس)و طراحی الگوی کنترل.( کند

 . )1812,چتفيلد) ترين اين مدل ها، مدل های ميانگين متحرک، اتو رگرسيوو آرما هستندمهم. پردازيم
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استيودنت چوله -tاستيودنت و توزيع -tبا فرض توزيع  هدف اصلی اين پايان نامه بررسی سه مدل آخر مدل های گارچ نامتقارن
 . است

 

در . ، پيشينه ی تحقيق را می آوريم8-1در بخش . ، به بيان مسئله می پردازيم2-1فصل بدين صورت است که در بخش ادامه اين 
، چشم انداز آتی برای فصل های بعد را 5-1در بخش . ، چند تعريف و مفهوم مورد نياز در پايان نامه می آوريم4-1بخش 

 .توصيف می کنيم
 مدل های گارچ نامتقارن. 2 

 .در اين بخش به بررسی سه مدل از مدل های گارچ نا متقارن، که در اين پايان نامه مورد مقايسه قرار می گيرند، می پردازيم     
 مدل گارچ نمایی. 2-1

EGARCH(p,q) به صورت زير معرفی می گردد که 
t t t
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ضرايب    و  نسبت به مقدارهای مثبت و منفی  ، پاسخ های نامتقارنzt−1  را نشان می
 . (Siouronis.D,2014)دهند

 ترين آن ها عبارتند ازمدل گارچ نمايی دارای ويژگی هايی است که دو تا از مهم
 .لذا، امکان منفی بودن ضرايب مدل در اينجا وجود دارد. از لگاريتم واريانس شرطی استفاده می کند. 1

)با استفاده از تابع . 2 )tg zرا در برابر شوک های مثبت و منفی در نظر می گيرد (اثر اهرمی)، اين مدل پاسخ های نامتقارن
 (.1831,مقتدر)
 GARCH-GJRمدل . 2-2
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 اين مدل را در فصل اول معرفی کرديم كه به صورت زير است
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 (:Peter.Jean-Philippe,2001)و تعميم يافته ی آن عبارت است از
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 مدل توان نامتقارن آرچ .  2-3

يکی از جالب ترين آن های مدل های گارچ نا متقارن مدل توان نامتقارن . مدل گارچ به روش های مختلف گسترش داده شده است
از ويژگی های اين مدل اين است که، ويژگی عدم . معرفی شد( 1338)است که توسط دينگ و همکاران APARCH(p,q)آرچ يا

ها پس از شرطی شدن روی سری ديگر واريانسش فقط با زمان در ارتباط اگر يک سری داده: عدم تقارن شرطی)تقارن شرطی
اگر يک سری دارای نمودار خودهمبستگی )بلند مدتو حافظه ی .( گاه آن سری در حالت شرطی تقارن ثابت نداردباشد، آن

را به طور تجربی در نوسانات بازار توضيح .( گاه آن سری دارای حافظه بلند مدت استغيرميرا به صورت قدر مطلق باشد، آن

به جای واريانس شرطی . می دهد
2
t  حافظه ی بلند مدت گارچ

d

t  معرفی می شود که در فصل اول در حالت توزيع نرمال به
چند . اين مدل به علت انعطاف پذيری بااليی که دارد حداقل هفت تا از نسخه های مدل گارچ را نيز شامل می شود. آن اشاره شد

  . آورده ايم( 1)نمونه از اين مدل را در جدول 
 (APARCH، چند حالت مدل ( 1. )جدول شماره)  

i i i d مدل 
 مدل آرچ 2 آزاد 0 0
 مدل گارچ 2 آزاد آزاد 0

4 i i  1)2 آزاد )i i  2 GJR-GARCH 
| | 1i  0 آزاد آزاد APARCH 

 
 به صورت زير تعريف مي شود APARCH (p,q)مدل 
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APARCH 2dتوجه كنيد كه اگر در مدل    0و   وtz  داراي ميانگين صفر و واريانس يك باشد، آنگاه مدل شرطي

1براي  GARCH(1,1)ايستايي  1 1   ، حاصل مي شود(Peter.Jean-Philippe,2001 .) 
نمودار سه توزيع مورد بررسی را که در آن نرمال استاندارد و توزيع تی با دو درجه آزادی و تی چوله با دو درجه ( 1)شكل 

 شاخص قيمت سهام بورس ايران از  داده هاي 0.5آزادی و مقدار غيرمرکزی 
 نتيجه گيری -2

با توجه به بحث ها و محاسبات انجام شده در بخش قبل نتيجه می گيريم که برای داده های شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار 
اما اگر مالک . استيودنت چوله بهترين مدل می باشد-tتهران، اگر مالک اکاييکه مد نظر قرار دهيم مدل گارچ نمايی با توزيع 

البته برای اين نوع داده ها به . در توزيع نرمال بهترين مدل است GJR-GARCHميانگين توان دوم خطا را در نظر بگيرم مدل 
با توجه به نمودار سه توزيع مورد بررسی به اين .اين نتيجه گيری رسيدم اما با تغيير داده ها بايد اين مقايسه را از نو انجام دهيم

زيرا همانطور که گفته شد توزيع نرمال به خاطر . رسيم که برای داده های واقعی بهترين توزيع، توزيع تی چوله است نتيجه می
پس بايد توزيع دم پهن باشد، ولی توزيع تی استيودنت به خاطر خاصيت اثر . وجود خبر های خوب و بد بازار مناسب نيست

 .به سراغ توزيع تی استيودنت چوله می رويم( خوب در بازار  دارند يعنی خبر های بد اثر بيشتری از خبر های)اهرمی
 مراجع-8
، بررسی هم زمان اثر اهرمی و باز خورد نوسانات در بازار سهام تهران، (1835. )ابو نوری، اسماعيل و موتمنی، مانی -1

 .111-101،صفحات 17مجله تحقيقات اقتصادی شماره 
بر تحليل سری های زمانی، ترجمه ی دکتر حسينعلی نيرومند و دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، ، مقدمه ای (1812.)چتفيلد، سی -2

 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
، مجله تحقيقات اقتصادی ARFIMA مدل با تهران بهادار اوراق بورس کل شاخص بينی، پيش(1833)عرفاني  عليرضا -8

 .1، شماره 44دوره 
براورد پارامترها در مدل های تغيير پذيری شرطی نمايی، پايان نامه ی کارشناسی ارشدرياضيات ، (1831)الهام.مقتدر-4

 .مالی،دانشگاه عالمه طباطبايی،دانشکده اقتصاد
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Application. Department of Economics and Finance, UAE University. (http://mpra.ub.uni-
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تورم سازی پایدار در استکلبرگ دیفرانسیلی بازی کاربرد

نژاد٣، نیکوئی زهرا لقمانی٢، برید قاسم ،١∗ فهرجی حسینی الهام
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده ١,٢

loghmani@yazd.ac.ir ehossiny١٠٠٩@gmail.com،
یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده ٣
znikooei@stu.yazd.ac.ir

و (دولت) مالی سیاست گذار دو توسط اقتصادی پایدارسازی سیاست  های بررسی هدف حاضر، مقاله در چکیده:
به توجه با است. بازخورد و حلقه باز اطالعاتی ساختار با استکلبرگ دیفرانسیلی بازی قالب در مرکزی) (بانک پولی
بررسی مورد ایران اقتصاد برای را بیکاری و تورم متغیر دو برای فیلیپس منحنی براساس تعادلی مدل رویکرد این
تورم نرخ و پولی رشد نرخ واقعی، عمومی مخارج رشد نرخ متغیر های بین رابطه منظور این برای می دهیم. قرار
بیان دیفرانسیلی معادله یک صورت به را تورم نرخ تغییرات تعیین منظور به مالی، و پولی سیاست گذار دو برای
سطح که می دهد نشان تورم پایدارسازی استکلبرگ دیفرانسیلی بازی در سیاست گذار دو رفتار بررسی نتایج می کنیم.

است. حلقه باز اطالعات با بازی از کمتر بازخورد اطالعات با بازی در پایا وضعیت در تعادلی تورم نرخ تغییرات
. ایران. اقتصاد تورم، نرخ مالی، و پولی سیاست استکلبرگ، بازی کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 91A80; Secondary 91A10;
91A15. پیش گفتار .١
کارهای با بیستم قرن در آن، مدرن شکل به بازی نظریه اما ١٨برمی گردد. ١٧و قرن های به بازی نظریه تاریخچه
و اسـتراتژی مفهوم همکارانه، بازی های صفر، جمع با دونفره بازی های با ارتباط در ١٩۴۴ اشتاین۴ مورگن و نیومن فن
غیرهمکارانه بازی های با ارتباط در کارهایی ١٩۵٠-١٩۵٣با نش۵ جان همچنین و گسـترده و نرمـال فرم در بـازی ها
١٩٣۵با سال در آلمانی اقتصاددان استکلبرگ۶ فریرفن است. گرفته شکل بازی ها از نوع این در نش تعادل و
پرداخته رهبر و پیرو بازی همان یا استکلبرگ تعادل تئوری معرفی به تعادل» و بازار «ساختار عنوان با کتابی انتشار
کیدلند کار زمینه این در دستاورد مهمترین و شد مدرن کالن اقتصاد مباحث وارد بازی نظریه ٨٠ ٧٠و دهه در است.
فیلیپس٨ بود. زمانی ناسازگاری بحث و اقتصادی کارگزاران و دولت بین بازی با ارتباط ١٩٧٧در پرسکات٧ و
دستمزد رشد نرخ بین منفی ارتباط یک كه داد نشان انگلستان كشور داده هاي از استفاده با خود مشهور مقاله در
روزافزون گسترش است. مواجه تورم و بیكاري مشكل با ایران كشور كه سال هاست دارد. وجود بیكاري نرخ و
به عموماً تورم همچنین است. گردیده جامعه در مختلفی فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مشكالت باعث بیكاري
می نماید. تحمیل جامعه بر جدي هزینه هاي كه می شود گرفته نظر در قیمت عمومی سطح غیرمتناسب افزایش معنی
افراد نظر از متغیرها این دوی هر مقادیر بودن باال دارند. اهمیت سیاستگذاران براي اجتماعی نظر از متغیر دو این
این آوردن پایین را خود هدف سیاستگذاران بنابراین می شود؛ ارزیابی منفی سیاستگذاران نظر از نتیجه در و جامعه
جمله از بود. خواهد نیز تورم بهینه نرخ به توجه مستلزم بهینه بیكاري نرخ به دستیابی لذا می دهند. قرار متغیر دو
این که بیان با (١٣٧٩) کاظمیان و نژاد عباسی ایران، اقتصاد در بیکاری و تورم نرخ بین رابطه شده انجام مطالعات

Email:ehossiny١٠٠٩@gmail.com یزد. مالی،دانشگاه ریاضی ارشد ١سخنران∗:کارشناسی
Email:loghmani@yazd.ac.ir یزد. دانشگاه ریاضی، دانشکده ٢استاد

Email:znikooei@stu.yazd.ac.ir یزد. دانشگاه کاربردی، ریاضی ٣دکترا
۴John Von Neumann and Morganestern
۵ John Nash
۶Heinrich Freiherr von Stackelberg
٧Kydland and Prescott
٨Phillips
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خطی مدل هاي از حاصله نتایج بین این در و است صادق بیكاري نرخ و تورم نرخ بین معكوس رابطه مدت كوتاه در
صیامی و خالصی می باشد[٣]. ایران اقتصاد در خطی مدلهاي بهترین سازگاري بیانگر فیلیپس منحنی غیرخطی و
می توان كوتاه مدت در كه است این بر مبنی و بوده تطبیقی انتظارات نظریه تأیید بر مشابه بیانی ضمن (١٣٨۶) نمین
ایران اقتصاد در بیكاري و تورم بررسی در قلی زاده(١٣٨٩) و حسینی دید[٢]. بیكاری و تورم میان معكوس رابطه اي
علیرغم یافتند[١]. دست تورم نوسان هاي و بیكاري نوسان هاي بین معنادار رابطه هرگونه فقدان به و پرداخته اند
بیكاري بهینه تركیب با رابطه در مطالعه ای رو پیش مطالعه ي كه است ذكر به الزم شده انجام مطالعات بودن ارزشمند
در بنابراین است. استکلبرگ دیفرانسیلی بازی رویکرد با اجتماعی زیان سازي حداقل راستاي در ایران در تورم و
ابزار عنوان به واقعی عمومی مخارج رشد نرخ متغیر های بین رابطه فیلیپس منحنی فرضیات براساس ما ادامه
مالی، و پولی سیاست گذار دو برای تورم نرخ و پولی سیاست گذار ابزار عنوان به پولی رشد نرخ مالی، سیاست گذار
و مدل این حل به استکلبرگ دیفرانسیلی بازی از استفاده با و کرده سازی مدل تورم نرخ تغییرات تعیین منظور به

می پردازیم. ایران اقتصاد در آن سازی مدلشبیه .٢
فیلیپس، منحنی اساس بر مدل این که گیریم می نظر در [۴]را مرجع پویای اقتصادی مدل از قطعی مدل یک ابتدا
اینکه به توجه با اساس بر این می کند. بیان را آن ها سازی پایدار سیاست های و تورم و بیکاری بین مدت کوتاه رابطه
نوشت: می توان دارد، بستگی p∗(t) انتظار مورد تورم نرخ و h(t) کار و کاال بازار  کل تقاضای به p(t) تورم نرخ

p(t) = λh(t) + p
∗(t), λ > o (٢ . ١)

داریم: باشد تطبیقی انتظارات نوع از انتظار مورد تورم نرخ تغییرات که فرض این با
ṗ
∗(t) = η[p(t)− p

∗(t)], η > ٠. (٢ . ٢)
بستگی u(t) = uN − δh(t), δ > ٠ صورت به کار و کاال بازار ها ی کل تقاضای به u(t) بیکاری نرخ طرفی از
گرفته نظر در بیکاری نرخ از واقعی انحراف û(t) = u(t) − uN و طبیعی بیکاری نرخ uN حالی که در دارد،

می شود: تعریف زیر معادله صورت به کار و کاال بازار های کل تقاضای طرفی از می شود.
h(t) = β[m(t)− p(t)] + γg(t), β > ٠, γ > ٠, (٢ . ٣)

داریم: n =
γλη

١+ βλ
و φ =

βλη

١+ βλ
ثابت های و (٢ . ٢) معادله در (٢ . ٣) معادله جایگذاری با

ṗ
∗(t) = ϕm(t) + ng(t)− ϕp

∗(t), (۴ . ٢)
است، اقتصاد در پولی پایه کننده کنترل مرکزی بانک و واقعی عمومی مخارج کنترل کننده دولت این که فرض با حال

می شود: گرفته نظر در زیر صورت به ترتیب به مرکزی بانک و دولت بازیکن دو هر برای هدف تابع
J١ =

١
٢
∫

∞

٠
exp(−rt)[a١û٢(t) + b١p٢(t) + c١g٢(t)]dt,

J٢ =
١
٢
∫

∞

٠
exp(−rt)[a٢û٢(t) + b٢p٢(t) + c٢m٢(t)]dt.

سیاسی ترجیحات به توجه با biو ai وزن های همچنین باشد، ai, bi, ci > ٠, i = ١, ٢ وزن های می کنیم فرض
داریم: i = ١, ٢ برای هدف توابع در p(t) و û(t) معادالت جایگذاری با هستند. متفاوت مرکزی بانک و دولت

Ji =
١
٢
∫

∞

٠
exp(−rt)[f١im٢(t) + f٢ig٢(t) + f٣ip∗٢(t)

+٢f۴im(t)g(t) + ٢f۵im(t)p∗(t) + ٢f۶ig(t)p∗(t)]dt. (۵ . ٢)
باز حلقه اطالعاتی ساختار با سیاستگذاران مالی و پولی بهینه سیاست .٣

آن در که استکلبرگ بازی چارچوب در مرکزی بانک و دولت بین بازی ایران اقتصاد با بیشتر سازگاری بنابه
اطالعاتی ساختار دیگر طرف از می شود. درنظرگرفته هستند، پیرو عنوان به مرکزی بانک و رهبر عنوان به دولت
بازی از خاص استراژی یک به متعهد همزمان به طور بازیکنان یعنی است، باز حلقه اطالعاتی ساختار بازی، این در
بازیکن هر بازی، از نوع این در می داند. را t ∈ [٠, T ] زمان در بازی از اولیه وضعیت تنها بازیکن هر و می شوند
سیاست های بررسی به شده، ذکر مفروضات به توجه با می کند. فرض شده داده را خود رقیب از آینده و حال رفتارهای
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زیان تابع کردن حداقل پی در پیرو عنوان به پولی سیاست گذار ابتدا در می پردازیم. اقتصادی مدل این برای تعادلی
می کنیم: تعریف زیر به صورت را پولی سیاست گذار برای همیلتونی تابع پس است. (۴ . ٢) قید به نسبت خود

H٢(t, λ٠, g,m) =
١
٢e

−rt[f١٢m٢(t) + f٢٢g٢(t) + f٣٢p∗٢(t) + ٢f۴٢m(t)g(t)

+٢f۵٢m(t)p∗(t) + ٢f۶٢g(t)p∗(t)] + λ٠[ϕm(t) + ng(t)− ϕp
∗(t)] (٣ . ١)

می آید: به دست زیر به صورت مرکزی بانک برای بهینه سیاست مسیر پانتریاگین، ماکزیمم اصل بنابه
m

s(t) = arg min
m∈M

H٢ ⇒
∂H٢
∂m

= ٠ ⇒ m
s(t) =

−ϕert

f١٢
λ٠ −

f۴٢
f١٢

g(t)−
f۵٢
f١٢

p
∗(t). (٣ . ٢)

می آید: به دست زیر به صورت مالی سیاست گذار برای همیلتونی تابع ،ms(t) بهینه سیاست مسیر جایگذاری با
H١(t, λ٠, λ١, λ٢, g,m) =

١
٢e

−rt[f١١ms٢(t) + f٢١g٢(t) + f٣١p∗٢(t) + ٢f۴١ms(t)g(t)

+٢f۵١ms(t)p∗(t) + ٢f۶١g(t)p∗(t)] + λ١[ϕms(t) + ng(t)− ϕp
∗(t)]

−λ٢[e−rt(f٣٢p∗(t) + f۵٢ms(t) + f۶٢g(t)− λ٠ϕ)] (٣ . ٣)
داریم: زیر به صورت Ai, i = ١, . . . , ثابت های۴ با را دولت بهینه سیاست مسیر پانتریاگین، ماکزیمم اصل بنابه

g
s(t) = argmin

g∈G
H١ ⇒

∂H١
∂g

= ٠ ⇒ g
s(t) = A١p∗(t) +A٢λ٠ −A٣λ١ +A۴λ٢. (۴ . ٣)

می آید: به دست زیر به صورت مرکزی بانک بهینه استراتژی (٣ . ٢) معادله در gs(t) جایگذاری با
m

s(t) = −B١p∗(t)−B٢λ٠ +B٣λ١ −B۴λ٢, Bi, i = ١, . . . , ۴. (۵ . ٣)
p∗(t) انتظاری تورم نرخ وضعیت متغیر بهینه مقدار مرزی، مقدار دو دیفرانسیل معادالت دستگاه حل با نهایت در

می شود[۵]. ارائه شبیه سازی بخش در آن نتایج که می آید دست به
بازخورد اطالعاتی ساختار با سیاستگذاران مالی و پولی بهینه سیاست .۴

بازخورد استکلبرگ تعادل عمده تفاوت باشد. بازخورد بازی، از نوع این در اطالعاتی ساختار می کنیم فرض حال
اساس بر را رفتارهایشان بازیکنان باز، حلقه استکلبرگ استراتژی در که است این در باز حلقه استکلبرگ تعادل با
وضعیت اساس بر را رفتارهایشان بازیکنان بازخورد، استراتژی های در اما داد خواهند شکل بازی اولیه وضعیت
از زمان، از نقطه هر در باید بازیکن هر که است آن نیازمند بازخورد استراتژی اجرای و داد خواهند شکل سیستم جاری
همیلتون-ژاکوبی معادالت دستگاه بازخورد، استکلبرگ استراتژی جفت یافتن برای باشد. گاه آ سیستم دقیق وضعیت
بانک برای V s٢ [p∗(t)] بهینه همیلتون-ژاکوبی معادالت دستگاه ابتدا می کنیم. حل زیر طریق به گام دو در را بهینه

می شود: نظرگرفته در زیر به صورت مرکزی
rV

s٢ [p∗(t)] = min
m(t)

{
١
٢ [f١٢m

٢(t) + f٢٢(gs(t))٢ + f٣٢p∗٢(t) + ٢f۴٢m(t)gs(t)

+٢f۵٢m(t)p∗(t) + ٢f۶٢gs(t)p∗(t)] + V
s٢ ′[p∗(t)][em(t) + ng

s(t)− cp
∗(t)]}, (١ . ۴)

می آید: به دست زیر به صورت gs(t) برحسب مرکزی بانک بهینه سیاست مسیر (١ . ۴) معادله مینیم سازی از
m

s(t) = m
s[p∗(t), gs(t), t] = −(

f۴٢
f١٢

)gs(t)− (
f۵٢
f١٢

)p∗(t)− (
e

f١٢
)V s٢ ′[p∗(t)]. (٢ . ۴)

متغییر به نسبت مشتق گیری و دولت همیلتون-ژاکوبی معادالت دستگاه در ms(t) بهینه سیاست مسیر جایگذاری با
می آید: به دست زیر به صورت دولت برای V s١ [p ∗ (t)] بهینه همیلتون-ژاکوبی معادالت دستگاه ،g(t) بهینه کنترل

rV
s١ [p∗(t)] = min

g(t)
{
١
٢ [f١٢(m

s(t))٢ + f٢١g٢(t) + f٣١p∗٢(t) + ٢f۴١ms(t)g(t)

+٢f۵١ms(t)p∗(t) + ٢f۶١g(t)p∗(t)] + V
s١ ′[p∗(t)][ems(t) + ng(t)− cp

∗(t)]}, (٣ . ۴)
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پارامترها مقادیر :١ جدول
پارامترها λ p∗٠ η δ β γ uN r
مقادیر ٠٫۶ ٠٫١۵ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ٠٫۶ ٠٫٠۵ ٠٫٢

باز. حلقه و بازخورد اطالعات با بازی در تورم تعادلی مسیر تقریبی جواب  نمودار مقایسه :١ شکل

در آمده دست به gs(t) جایگذاری با سپس و دولت بهینه استراتژی رابطه(۴ . ٣) در ms(t) جایگذاری با نتیجه در
می آیند: دست به زیر صورت به ms

i و gsi ثابت های با مرکزی بانک بهینه استراتژی (٢ . ۴) معادله
g
s(t) = g

s١p∗(t) + g
s٢V s١ ′[p∗(t)] + g

s٣V s٢ ′[p∗(t)], gsi , i = ١, ٢, ٣,
m

s(t) = m
s١p∗ +m

s٢V s١ ′[p∗(t)] +m
s٣V s٢ ′[p∗(t)], ms

i , i = ١, ٢, ٣.
دست به p∗(t) انتظاری تورم نرخ بهینه مقدار جزئی، مشتقات با دیفرانسیل معادالت دستگاه حل با نهایت در

می شود[۴]. ارائه شبیه سازی بخش در آن نتایج که می آید
مدل شبیه سازی و تجربی تحلیل و تجزیه .۵

اقتصاد در موجود پارامترهای از استفاده با قبل بخش در آمده به دست تعادلی مدل های شبیه سازی به بخش این در
میپل افزار نرم از استفاده با ایران، اقتصاد برای پارامترها جدول شدن مشخص به توجه با پرداخت. خواهیم ایران
استکبرگ بازی چارچوب در پولی پایه و عمومی مخارج تورم، متغیرهای پایای وضعیت و تعادلی مقادیر بررسی به
بهینه سطح گرفتن درنظر با پرداخت. خواهیم هستند، پیرو به عنوان مرکزی بانک و رهبر به عنوان دولت آن در که
بازخورد نمودار که آن به توجه با که می دهد نشان متفاوت اطالعات ساختار با بازی از نوع دو مقایسه صفر، تورم
بازی در پایا وضعیت در تعادلی تورم سطح که می رسیم نتیجه این به بنابراین است گرفته قرار حلقه باز نمودار زیر در
و دولت بین روابط است بهتر گفت می توان بنابراین است. باز حلقه اطالعات با بازی از کمتر بازخورد اطالعات با

گیرد. صورت بازخورد اطالعاتی ساختار با تورم بیشتر تعادل برای است استکلبرگ بازی قالب در که مرکزی بانک
مراجع

،۴٣: ٢٣-۵۴. شماره ایران، اقتصادي پژوهش هاي فصلنامه ایران، اقتصاد در بیكاري و تورم بررسی حیدر، قلیزاده، و سیدصفدر حسینی، [١]
.(١٣٨٩)

-۶٩(٣):٧ بودجه، و برنامه ریزي فصلنامه بالقوه، تولید و غیرشتابان تورم با همراه بیكاري نرخ برآورد سیما، صیامی نمینی، و امیر خالصی، [٢]
.(١٣٨٣) ،٩۴

اقتصادي، تحقیقات مجله ایران، در طبیعی بیكاري نرخ تعیین و فیلیپس منحنی تحلیل و بررسی غالمرضا، كاظمی زاده، و حسین عباسی نژاد، [٣]
.(١٣٧٩) ،۵١-٧:١٣٣۶٠

[4] R. Neck, Noncooperative Equilibrium Solutions for a Stochastic Dynamic Game of Economic Sta-
bilization Policies, Dynamic Games in Economic Analysis, Spring 1991, Page 221-230.

[5] R. Neck, E. Doekner, Open-Loop Equilibria for an LQ-Differential Game of Stabilization Policies.

”, in R. Isermann, ed., Automatic Control World Congress,Vol. 5, Oxford: Pergamon Press, 1988.
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 کاربرد ریاضیات مالی در بانکداری
 

 1محمدرضا دهقانی احمدآباد

 تهران، دانشگاه مدیریتدانشکده  ،بانکداری -فارغ التحصیل دکتری مالی 1

m.r.dehghani@ut.ac.ir 

ریاضیات مالی طی دهه های گذشته، باعث توسعه روزافزون علم مالی گردیده است. توسعه حوزه هایی از قبیل مدیریت  چکیده:
ده هرچه بیشتر از این پرتفوی و ریسک، پس از پژوهش بنیادی مارکویتز که اولین بار مفهوم ریسک را کمی نمود، نیازمند استفا

بانک های تجاری، به عنوان یکی از بزرگترین واسطه گری های مالی در سطح ملی و بین المللی، به دلیل ماهیت  دانش می باشد.
کسب و کار خود، تحت تاثیر ریسک های متنوعی هستند. ریسک هایی همچون، ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی 

انات شدیدی را در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک ها ایجاد می کنند. به دلیل وابستگی شدید بخش نوسو ریسک نقدینگی 
ی اقتصاد به بانک های تجاری، عدم کارکرد صحیح این بنگاه ها، ریسک سیستماتیک اقتصاد را افزایش می های واقعی و مال

ود در صنعت بانکداری نقش بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دهد. بنابراین شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های موج
به همراه خواهد داشت. این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک ها به مدل های مرسومی که طی سالیان گذشته برای اندازه گیری آنها 

 بسط داده شده است، می پردازد.
 ریسک نرخ بهرهریسک نقدینگی، ، ریسک اعتباری، بانکداری تجاری واژگان کلیدی:

 . پیشگفتار1
به صورت عمومی، دو شاخه از علم مالی نیازمند روش های کمی پیشرفته می باشد.  شاخه اول، مربوط به برون یابی زمان حال، 

این ابزارها که ابزارهای  .]3[به دارایی های دیگری است می باشد  در تعیین قیمت منصفانه ابزارهای مالی که ارزش آنها وابسته
مشتقه شهرت یافته اند شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله، قراردادهای معاوضه ونظیر آنها می باشد. در این شاخه با پیشگامی 

( ، با استفاده از حرکت براونی هندسی اختیار معامله با فرض توزیع احتماالت ریسک 1193( و بلک و شولز )1191مرتون )
قیمت گذاری گردید. پیشرفت های این شاخه طی سالیان گذشته ریاضی دانان، فیزیک دانان و مهندسان زیادی را به حوزه خنثی 

 قیمت گذاری ابزار مشتقه جذب نموده است.

. هدف از ]3[شاخه دومی که پیشرفت آن مدیون استفاده از روش های کمی پیچیده بوده است، مدیریت ریسک و پرتفوی می باشد
این شاخه از مالی، مدلسازی توزیع احتمال قیمت ها و دیگر متغیرهای اقتصادی در بازه زمانی مشخصی در آینده می باشد.  بسط

بر خالف قیمت گذاری ابزار مشتقه که با توزیع احتمال ریسک خنثی،  سر و کاردارد، حوزه مدیریت ریسک و پرتفوی با توزیع 
های مرتبط با کمی سازی ریسک و مدیریت پرتفوی با مدل میانگین و واریانس مارکویتز  احتماالت واقعی کار دارد. شروع تئوری

(، با  ارائه مدل هایی نظیر 1199( و راس )1191(، شارپ )1191( بوده است. پس از آن پژوهشگرانی همچون ترینر )1191)
 را بهبود بخشیدند.  ، مدل مارکویتز 1و قیمت گذاری آربیتراژ  1قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

                                                            
1 CAPM 
2 APT 
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یکی از فروض زیر بنایی مدل های فوق، معین بودن توزیع احتمال قیمت ها است. در دنیای واقعی،  توزیع احتمال قیمت ها یا 
از اطالعات موجود تخمین زده می شود. مرسوم ترین روش، تحلیل سری زمانی متغیر های مالی با  مالی دیگر با استفاده هر متغیر
 ز تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی است.استفاده ا

 بانکداری تجاری و ریسک های مترتبه.2
به صورت سنتی، بانک های تجاری، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 

قیمت گذاری ابزار مشتقه، مدیریت مدیریت دارایی، نهادهای قانون گذاری و ...، از ریاضیات مالی در تحلیل های مربوط به 
ریسک و مدیریت پرتفوی استفاده می کنند. مهمترین این نهاد های مالی از حیث ارزش بازاری دارایی ها، بانک های تجاری 

که به بانک های مجوز فعالیت در بازار سرمایه را نیز می  1111در سال   3هستن، باالخص پس از قانونی شدن بانکداری جامع
 داد. 

بانک های تجاری که به عنوان یک نهاد واسطه گری مالی شناخته می شود، نقش مهمی در اقتصاد، مخصوصا اقتصاد های بانک 
محوری نظیر ایران ایفا می نمایند. وظیفه اصلی آنها جمع آوری و یک کاسه کردن سرمایه گذای های خانوارها و بنگاها و 

ین مالی آنها می باشد. پدیده مهمی که در ایفای این نقش اتفاق می افتد، تبدیل تخصیص آنها به بنگاهای اقتصادی برای تام
 می باشد. این پدیده منشاء ایجاد ریسک های متعددی برای بانک های تجاری است.  4سررسید

ی با هدف از سالیان گذشته، کمیته بازل با رصد کردن کسب و کار بانک ها، به منظور ثبات اقتصاد کالن، بیانیه های متعد
شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های عمده این صنعت نموده است. به صورت کلی می توان آنها را در چهار حوزه ریسک 

( طبقه بندی 3( و ریسک نقدینگی )سند بال1(، ریسک عملیاتی )سند بال 1(، ریسک بازار )سند بال 1اعتباری )سند بال 
 نمود. 

 ریسک اعتباری

دهد که گيرنده تسهيالت يا تعهدات، توانايي پرداخت اصل و فرع بدهي خود در سررسيد مقرر را ندارد هنگامي رخ مياين ريسک 
گيرد. ريسک اعتباري از کنند که در اين صورت گردش وجوه نقد و نقدينگي بانک تحت تاثير قرار مييا آنها را با تاخير تسويه مي

آيد. بنابراين مديريت ريسک اعتباري به دليل تسهيالت و تعهدات( به وجود مي ها )اعطايخصوصيات ذاتي فعاليت بانک
دهد از اهميت زيادي برخوردار است به نحوي که در ها که بخش اعظم آن را تسهيالت و تعهدات تشکيل ميساختار ترازنامه بانک

گردد. جهت کنترل يني شده، متاثر ميبصورت عدم مديريت صحيح ريسک اعتباري، فعاليت بانک و عدم تحقق سودهاي پيش
ريسک اعتباري مواردي از قبيل مديريت پرتفوي اعتباري، کيفيت پرتفوي اعتباري، تعيين سياست و عوامل محدودکننده ريسک 

هاي تسهيالتي، تدوين روش بهينه اخذ وثائق و تعيين روش ذخيره گيري مناسب مي بايست مد بندي صحيح دارايياعتباري، طبقه
 . ]1[ظر قرار گيرندن

بخش اعظم دارایی های بانک های تجاری شامل انواع تسهیالت می باشد که تحت تاثیر مستقیم ریسک اعتباری هستند. از 
همین رو، اولین ریسکی که مورد توجه نهادهای ناظر مخصوصا کمیته بازل قرار گرفت و طی سالیان گذشته سیر تکاملی قابل 

اختیاراتی که کمیته بازل به بانک های تجاری برای توسعه مدل های داخلی اعطا  اعتباری بوده است. توجهی را طی نموده، ریسک
و  5ریسک اعتباری در دو حوزه امتیاز دهی اعتباری .پر رنگ کرده است را نمود، نقش ریاضیات مالی در اندازه گیر این ریسک

                                                            
3 Universal Banking 
4 Maturity Transformation 
5 Credit scoring 
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که پایه های آن توسط  KMVمدل هایی همچون  تبه بندی اعتباری،رمورد توسعه قرار گرفته است. در حوزه  6رتبه بندی اعتباری
و نظایر آن که توسط بانک های تجاری بزرگ دنیا برای اندازه گیری  CPV ،CR+ ،CRM( بنا شد، یا مدل های 1191مرتون )

طی سال های اخیر، استفاده از مدل  .]1[ه این امر می باشدخود  بسط داده شد، گوا 9ریسک اعتباری موجود در بنکینگ بوک
های اعتبار سنجی مشتریان در دستور کار بانک های جاری ایران قرار گرفته است اما از آنجایی که در دستور العمل محاسبه 

ضرایب ثابتی در نظر گرفته محاسبه ریسک اعتباری دارایی های بانک ها با استفاده از یه بانک مرکزی ج.ا.ا انسبت کفایت سرم
 می شود، محاسبه ریسک پرتفوی اعتباری آنها مورد اغفال قرار گرفته است.

 
 ریسک بازار

ها و نرخ تبديل ارزهاي بيگانه به اي، پول رايج کشور، نرخ سود سپردهريسک بازار به دليل تغييرات نامساعد در ابزارهاي سرمايه
تواند ساختار مالي و سود و زيان بانک را تحت تاثير صحيح و به موقع هر يک از آنها مي آيد به نحوي که عدم مديريتوجود مي

 گردد.جدي قرار دهد. منشاء رخداد ريسک بازار به عوامل بيرون از بانک ارتباط دارد اما مديريت آن به درون بانک بر مي
وبدهی های بانک که برای دوره زمانی کوتاه مدت و به ) بخشی از دارایی ها  8ریسک بازار برای بانک هایی که تریدینگ بوک

بزرگی دارند، اهمیت قابل مالحظه ای دارد که پیشرفت های بزرگی در این ( .قصد انتفاع از تغییرات قیمت ها نگهدار می شوند
و ریسک نوسانات این ریسک شامل ریسک نرخ ارز، نرخ بهره، ابزار های سرمایه ای، کاالها . ]1[ زمینه نیز حاصل شده است

بانک های تجاری ایران بواسطه محیط کالن اقتصادی ، از ریسک بازار بیشتر تحت تاثیر ریسک نرخ بهره و  مربوطه می باشد.
وایت  –(، هول 1189لی ) -(، هو1199ریسک نرخ ارز هستند. در مدلسازی ریسک نرخ بهره می توان به مدل های واسیچک )

 ( و ... اشاره نمود.1111توی ) –درمن  –(، بلک 1189اس )ر –اینگرسل  –(، کاکس 1111)
 ریسک عملیاتی

شود به نحوي که در صورت عدم رعايت ها ناشي ميها و فرايندهاي کاري بانکريسک عملياتي از کارکرد نامناسب افراد، سيستم
المللي تحت تاثير جدي قرار سطح ملي و بيناستانداردهاي الزم در اين موارد، ريسک عملياتي قادر است فعاليت يک بانک را در 

طی سالیان اخیر از توسعه قابل مالحظه ای برخوردار  ،ریسک عملیاتی که از نبود داد های کافی رنج می برد نیز. اندازه گیری دهد
گیری ریسک عملیاتی  بوده است. اگر چه کمیته بال سه مدل شاخص پایه، استاندارد و پیشرفته را به عنوان بدیل هایی برای اندازه

عموم پژوهش های صورت گرفته حول روش پیشرفته و تخمین توزیع احتمال شدت زیان و توزیع احتمال فراوانی  بیان می نماید،
.ا.ا بر بانک های تجاری وضع گردیده، صرفا دو مدل در ایران البته، با الزامات اخیری که از سوی بانک مرکزی ج زیان بوده است.

 و استاندارد، مجاز شمرده شده و در محاسبه نسبت کفایت سرمایه از آن استفاده می شود. شاخص پایه
 ریسک نقدینگی

در تعریف عام، نقدینگی به در دسترس بود منابع وجوه نقد و شبه نقد که به عنوان شریان اصلی هر موسسه تجاری و دولتی تلقی 
می گردد، گفته می شود. وجود نقدینگی اجازه می دهد تا تمامی تعهدات قابل انتظار و غیر قابل انتظار برآورده گردد و از اینرو 

چار اختالل نگردد. در نبود نقدینگی کافی، ممکن است فعالیت های حیاتی موسسه به خطر بیافتد و کسب و کار روزانه موسسه د
                                                            
6 Credit rating 
7 Banking Book 
8 Trading Book 
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در صورتی که نقدینگی را در دسترس بود منابع وجوه نقد و شبه نقد . همچنین احتمال مواجه با بحران های مالی افزایش می یابد
وجوه نقد و مشابه را، ریسک نقدینگی می نامیم. به صورت دقیق تر،  تعریف نماییم، آنگاه ریسک زیان ناشی از نبود و یا کمبود

ریسک زیان ناشی از عدم توانایی تامین وجه با هزینه معقول یا فروش یک دارایی به قیمت منصفانه آن به منظور پوشش تعهدات 
  .]1[قابل انتظار و غیر قابل انتظار را ریسک نقدینگی تعریف می کنیم

اهمیت چشمگیری یافت وتا پیش از آن مورد اغفال نهادهای ناظر و  1118پس از بحران اقتصادی سال ریسک نقدینگی که 
قانون گذار بود، در بیانیه های کمیته بال به طور مفصل بدان پرداخته شد، تا جایی که در حال حاضر بانک های تجاری ملزم به 

( هستند. بی نظمی های NSFRخالص تامین مالی پایدار ) ( و نسبت LCRرعایت دو نسبت احتیاطی نسبت پوشش نقدینگی )
چندین سال گذشته در بازار پول ایران بواسطه رشد قارچ گونه موسسات اعتباری غیر مجاز، نقش ریسک نقدینگی در ایجاد 

خشی از مشکل بحران برای بانک های تجاری را پررنگ تر نموده است. امید است با استفاده از ریاضیات مالی در این حوزه، ب
که به صورت پیش  1شامل، پیش بینی توزیع احتمال سپرده های بانک ها، خروج منابع و حتی ارزش اختیار معامله نقدینگی

 فرض از طرف بانک های تجاری به مشتریان اعطا می شود، محاسبه و در قیمت گذاری محصوالت لحاظ گردد.
 . نتیجه گیری3

در این مقاله ضمن مرروی بر جنبه های کاربردی ریاضی در علم مالی، به معرفی یکی از بزرگترین واسطه گری های مالی، باک 
های تجاری پرداخته شد. ماهیت کسب و کار این بنگاه های اقتصادی، باعث بوجود آمدن ریسک های عدیده ای بر این صنعت 

زار، عملیاتی و نقدینگی سعی در شناسایی جنبه هایی از این صنعت گردید که با شده است. با معرفی ریسک های اعتباری، با
استفاده از روش های کمی پیچیده نیاز به توسعه بیشتر دارند. در ایران، بواسطه نظام حاکم بر اقتصاد و صنعت بانکداری تجاری، 

ی برای اندازه گیری دقیق ریسک های موجود نیازمند بومی سازی مدل های ریاضی معرفی شده و همچنین بسط روش های نوین
در این صنعت و مدیریت بهینه آن هستیم، چراکه کارکرد نامناسب صنعت بانکداری بواسطه ریسک سیستماتیک باالی آن، هزینه 

 قتصاد وارد نموده است.اهای گزافی را به 
 مراجع .4

 انتشارات دانشكده علوم اقتصادي. چاپ اول( مديريت ريسك اعتباري. 1389) فالح شمس، مير فيض و مهدي رشنو. -1

2- Banks, E. (2014). Liquidity Risk -Managing Funding and Asset Risk, second edition, global 

financial markets. 

3- Meucci. A. (2011), " 'P' Versus 'Q': Differences and Commonalities between the Two Areas 

of Quantitative Finance", available at http://ssrn.com/abstract=1717163 

4- Sironi. A, Resti. A. (2007). Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From 

Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. John Wiley & Son, Ltd 
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اختیار قیمت گذاری برای زمان در گام جداکننده و شبه طیفی روش های ترکیب
غیرخطی تالطم های با وپایی ار خرید معامله

طالعی آمنه خانزاده، صدیقه
ایران شیراز، صنعتی دانشگاه ریاضی، دانشکده

a.taleei@sutech.ac.ir, sr.khanzade@gmail.com

چکیده:
مدل چهار با غیرخطی بلک-شولز معادله عددی حل بررسی به داریم قصد مقاله این در
اختیار قیمت گذاری برای یافته تعدیل ریسک قیمت گذاری و همانی سانر، و بارلز للند، تالطم
که است زمان در گام جداکننده ی روش برپایه پیشنهادی روش بپردازیم. وپایی ار خرید معامله
خطی قسمت دو هر عددی حل برای می کند. تجزیه غیرخطی و خطی قسمت دو به را مساله
کرانک متناهی تفاضل روش و قیمت متغیر گسسته سازی برای شبه طیفی روش از غیرخطی، و
نیکلسون کرانک روش که آنجا از می کنیم. استفاده زمان متغیر گسسته سازی برای نیکلسون
می بریم. بکار دارد مشابه دقتی که را استرانگ زمان در گام جداکننده روش لذا دارد دو مرتبه دقت

زمان در گام جداکننده روش شبه طیفی، روش غیرخطی، بلک-شولز معادله کلیدی. واژگان
.

2010 Mathematics Subject Classification. 65M06, 65M70.

پیش گفتار .۱

بازار یک در که است اختیار قیمت ارزش گذاری برای ریاضی فرمول یک بلک۱-شولز۲ معادله
می گردد بیان زیر صورت به و می شود گرفته درنظر نقدی بازار و معامالتی هزینه بدون کامل،

∂v

∂t
+

۱
۲σ۲s۲ ∂

۲v

∂s۲ + rs
∂v

∂s
− rv = ۰, (۱ . ۱)

زیر: مرزی و اولیه شرایط با همراه
v(s, T ) = max(s− E,۰), ۰ < s ≤ ∞,

v(۰, t) = ۰; v(s, t) = s− Ee−r(T − t), s −→ ∞, ۰ ≤ t ≤ T,

نوسان پذیری σ و سررسید زمان T سهام، جاری قیمت s ریسک، بدون بهره نرخ r آن در به طوریکه
می باشد. t زمان و s بنیادین دارایی از تابعی که معامله اختیار ارزش v است. سهام قیمت

t زمان به تنها نه که می آید بوجود غیرخطی تالطم تابع یک از غیرخطی بلک-شولز معادله
دارد. بستگی نیز s به نسبت v(s, t) اختیار قیمت ارزش دوم مشتق به بلکه s دارایی قیمت و
معادله گرفته شود، نظر در σ۲ = σ̃۲(t, s, vs, vss) صورت به تالطم ،(۱.۱) معادله در اگر بنابراین

می گردد. تبدیل غیرخطی معادله یک به بلک-شولز

Black
۱

Scholes
۲
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می کنیم[۱] استفاده زیر متغیرهای تغییر از غیرخطی مساله عددی حل منظور به

x = ln(
s

E
); τ =

۱
۲σ۲(T − t); u(x, τ) = e−x v(s, t)

E
.

نوشت زیر فرم به می توان را غیرخطی حالت در (۱.۱) معادله صورت این در










uτ = σ̃(uxx, ux)(uxx + ux) + (۱ +D)ux + uxx,

u(x,۰) = (۱ − e−x), x∈R,

limx→−∞ u(x, τ) = ۰, u(x, τ) ∼ ۱ − e−Dτ−x, x −→ ∞.

(۲ . ۱)

در دارد. تالطم مدل به بستگی σ̃ و می باشد D = ۲r
σ۲ و ۰ ≤ τ ≤ T̃ = σT

۲ ، x ∈ R آن در که
می کنیم[۱]. بیان را مقاله این در شده بررسی غیرخطی تالطم مدل های ادامه

للند۳ تالطم مدل •

σ̃(uxx, ux) = Le× sign(uxx + ux), (۳ . ۱)

در می گردد. محاسبه Le =
√

۲
π

q

σ
√
δt

صورت به و می شود نامیده للند عدد Le آن در که
تالطم دهنده نشان σ معامالت، از واحد هر ازای به معامالتی هزینه دهنده نشان  q فوق، معادله

است. معامالت تکرار دوره δt و تاریخی
سانر۵ و بارلز۴ تالطم مدل •

σ̃(uxx, ux) = Ψ(eDτ+xa۲(uxx + ux)), (۴ . ۱)

Ψ(۰) = ۰ اولیه شرط با زیر، معمولی دیفرانسیل معادله جواب دهنده ی نشان Ψ(x) و a = q√
ϵ

که
است.

Ψ′(x) =
Ψ(x) + ۱

۲
√

xΨ(x)− x
x ̸= ۰.

همانی مدل •

σ̃(uxx, ux) = (eDτ+xa۲(uxx + ux)). (۵ . ۱)

یافته تعدیل ریسک قیمت گذاری مدل •
است. گردیده اثبات سوکویک و جانداسکا توسط و شده  پیشنهاد کراتکا۶ توسط روش این

σ̃(uxx, ux) = ۳(C
۲M

۲π (uxx + ux)
۱
۳ , (۶ . ۱)

می باشد. بیمه حق ریسک اندازه C ≥ ۰ و معامالتی هزینه اندازه M ≥ ۰ آن در که
پرداخت. خواهیم پیشنهادی عددی روش شرح به ادامه در

Leland
۳

Barles
۴

Soner
۵

Kratka
۶
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گسسته سازی الگوریتم .۲

زمان: مشتق گسسته سازی
گام در تابع مقدار از استفاده با ،(۲.۱) معادله حل برای زمان در گام جداکننده روش در
مشتق برای نیکلسون کرانک سازی گسسته با τ = τn+۱ = τn + k گام در تابع مقدار ،τ = τn

می آید[۳] بدست زیر صورت به زمان

u∗n+۱ − un

k
۲

=
۱ +D

۲ (u∗n+۱
x + un

x) +
۱
۲ (u∗n+۱

xx + un
xx), (۱ . ۲)

u∗∗n+۱ − u∗n+۱

k
=

σ̃(u∗n+۱
xx , u∗n+۱

x )

۲ (u∗∗n+۱
x + u∗n+۱

x ) +
σ̃(u∗n+۱

xx , u∗n+۱
x )

۲ (u∗∗n+۱
xx + u∗n+۱

xx ),

(۲ . ۲)

un+۱ − u∗∗n+۱

k
۲

=
۱ +D

۲ (un+۱
x + u∗∗n+۱

x ) +
۱
۲ (un+۱

xx + u∗∗n+۱
xx ), (۳ . ۲)

می باشد. un+۱ ≈ u(x, τn+۱) و un ≈ u(x, τn) آن در که
قیمت: مشتق گسسته سازی

تقریبی ابتدا روش این در .[۲] می کنیم استفاده شبه طیفی روش از قیمت متغیر تقریب برای
صورت به [−۱,۱] بازه ی روی u(x) متغیر برای

u(x) ≈
N
∑

j=۰
ϕj(x)u(xj),

هم چنین می باشند. لوباتو گاوس چبیشف نقاط با الگرانژ درون یاب تابع ϕjها که می گیریم نظر در
داشت خواهیم ام l مشتق تقریب برای

ul(x) ≈
N
∑

j=۰
ϕl
j(x)u(xj).

آن نظیر مشتق ماتریس آوریم دست به را مشتق تقریب لوباتو گاوس چبیشف نقاط در اگر
درایه های با ماتریسی D(l) به صورت

d
(l)
ij = ϕ

(l)
j (xi), i, j = ۱,۲,۳, ..., n,

آورد دست به زیر صورت به می توان را D ماتریس درایه های که می باشد

di,j =

{

− ci
۲cj

(−۱)i+j

sin(i+j( π
N

))sin(i−j( π
۲N )) , i ̸= j,

۱
۲cos(

iπ
N )(۱ + cot۲( iπN )) i = j, i ̸= ۰, N,

d۰۰ = −dNN =
۲N۲ + ۱

۶ .

داریم (۱.۲) معادله روی بر روش اعمال با حال
N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(u∗n+۱

i + (−Ai(
۲

b− a
)۲d۲

ij −Bi(
۲

b− a
)dij)u

∗n+۱
j )

=

N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(un

i + (Ai(
۲

b− a
)۲d۲

ij +Bi(
۲

b− a
)dij)u

n
j ),
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داشت خواهیم (۲.۲) معادله برای همچنین و است. B = K
۴ (۱ +D) و A = k

آن۴ در که
N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(u∗∗n+۱

i + (−Zi(
۲

b− a
)۲d۲

ij − Zi(
۲

b− a
)dij)u

∗∗n+۱
j )

=
N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(u∗n+۱

i + (Zi(
۲

b− a
)۲d۲

ij + Zi(
۲

b− a
)dij)u

∗n+۱
j ),

داشت. خواهیم (۳.۲) معادله برای نهایت در است. Z = k
۲ σ̃(u

∗n+۱
xx , u∗n+۱

x ) آن در که
N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(un+۱

i + (−Ai(
۲

b− a
)۲d۲

ij −Bi(
۲

b− a
)dij)u

n+۱
j )

=
N
∑

i=۲

N+۱
∑

j=۱
(u∗∗n+۱

i + (Ai(
۲

b− a
)۲d۲

ij +Bi(
۲

b− a
)dij)u

∗∗n+۱
j ).

پژوهش دست آورد های .۳
،a = −۱ ،T = ۱ ،E = ۴ ،σ = ۰٫۲ پارامترهای با متلب نرم افزار از محاسبات تمام برای
افزایش با می کنیم مشاهده ۱ شکل در که همانطور می کنیم. استفاده k = ۰٫ ۰۰۱ و b = ۱

می یابد. افزایش شده بررسی تالطم مدل های تمام در اختیار ارزش بهره، نرخ

(e) سانر- و بارلز مدل (d) و (c) للند- مدل (b) و (a)) تالطم مدل  چهار برای اختیار ارزش :۱ شکل
یاقته) تعدیل ریسک قیمت گذاری مدل (h) و (g) همانی- مدل (f) و

مراجع
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ا و کالیبراسیون بتای سهام ب اختیار معامله در بازار سرمایه ایران استفاده ازامكان سنجی 
 استفاده از آن

 2علی داودی، 1گر زادهفرنوش دوات

 گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و فرهنگ1
Farnosh1993@gmail.com 

 گروه ریاضیات و کاربردهای آن، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی2
ali.davoodi987@gmail.com 

امکان استفاده از اختیار معامله در بازار سرمایه ایران تحت تاثیر عوامل اقتصادی، مذهبی و مالی گوناگونی است. طبق  چکیده:
استفاده از این ابزار بشکل کنترل شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و بهره گیری از آن تحقیقات گسترده در علوم مختلف امکان 

اده از روش فیبره شده را با استالدو مورد بتای تاریخی و بتای ک ،مقاله حاضر برای بتای سهام می تواند دارای مزایای فراوانی باشد.
تواند خطای می  RSMEشود روش آورد و همانگونه که مشاهده میمیست برای اختیار خرید اروپایی به د RSMEیبی و روش تقر

 باشد بپردازد ویموع داده بین سهام و شاخص را به دست آورده و به مقایسه مقادیری که از قبل مشخص ماندازه گیری بین دو مج
 ساختاری لحاظ ازن ریسک در نظر گرفته است. ه را بدوباشد زیرا اختیار معاملتوان گفت که بتای تاریخی دارای خطا میدر واقع می

 با پایاپای اتاق و معامالت نمایش جهت افزار م نر معامله، اختیار مبادالت مدیریت جهت متخصص انسانی نیروی وجود فنی، و

 مجموع رد. باشد می ضروری جدید مالی ابزار گونه هر کارگیری به و طراحی برای مالکیت و معامالت انتقال و ثبت جهت تسویه

.دارد وجود تهران اوراق بورس در معامله اختیار از استفاده امکان دده می نشان نتایج ،
 

 RSME،  بازار سهامکالیبره کردن، ،  ضریب بتا،  اختیار معاملهواژگان کلیدی: 
 پیشگفتار-1

هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای سرمایه عرضه گردیده است. 
ریسک پرتفوی و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. به عالوه سرمایه گذاران و متخصصان فن در امر سرمایه گذاری به 

یابند. ت دهی دستوانند به حد قابل قبولی از سوددنبال سرمایه گذاری با حداقل ریسک در بازار و یا کاهش و انتقال آن هستند تا ب
ابزار مشتقه ابزاری است که در معامالت اصل دارایی جابه جا نشده و عملکرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت کاالی مربوطه 
است. که یکی از اشکال آن اوراق اختیار معامله است. این اوراق در بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت نقد شوندگی بیشتری 

ر بازار ایجاد می کند و می تواند از نظر اقتصادی در انتقال خطر بازار و کاهش هزینه تامین مالی, افزایش دارد و هزینه کمتری د
المی مورد استفاده قرار گرفته بازده دارایی موثر باشدو به دلیل مشروع بودن نرخ شناور ازنظر اسالم, این ابزار در کشورهای اس

 (.1931ست)آماده، ا
ودرو، ایران خ های مختلفی از جملهشرکت اختیار معامله خرید براینیز با توجه به لزوم وجود چنین ابزاری،  در بازار سرمایه ایران

نماد اختیار معامله  .که قابل معامله دربورس اوراق بهادار است درنظر گرفته شدهو...  فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران 
خودرو(، ضفملی،  شود. برای مثال: ضخود )اختیار خهای مذکور ایجادمیاز نماد شرکتبه ابتدای بخشی ” ضـ“با افزودن حرف 

-9۳۳۳-اختیارخ خودرو“نمادها عالوه بر حروف مذکور شامل تاریخ اعمال و قیمت اعمال نیز هستند. به عنوان مثال  .ضفوال
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. با وجود ریال است 9۰۳۳۳با قیمت  193۱/11/2۲نشان دهنده اختیار خرید خودرو در تاریخ (” ۳۳۱)ضخود 193۱/11/2۲
 چنین ابزاری ضرورت بررسی و ارتباط آن با سایر دارایی های موجود در بازار از اهمیت باالیی برخوردار است.

 که حالی در واقع، در دهد.اختیار معامله را مورد بررسی قرار می های داده از استفاده با بتا ضریب برآورددر این مقاله امکان سنجی 
 هااختیار معامله  قیمت از استفاده بر مبتنی روشپارامترصورت پذیرد،  این از تاریخی برآورد دهد می اجازه کالسیک های روش
 در هک است اطالعاتی حاوی آمده دست به برآوردگر واقع، در. ارائه نماید را پارامتر این از شده بینی پیش معیار یک تا است قادر

 .کند می خالصه پارامتر این به بخشیدن تحقق برای را بازار در کنندگان شرکت انتظارات سپس و دارد وجود مشتقات قیمت

 

 تعاریف2
ت به ها نسبای از داراییضریب بتا در دانش مالی شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا مجموعهضریب بتا: 

عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار می  ای برای ارزیابیبه عبارت دیگر بتا وسیله ریسک بازار.
خطی بازده دارایی نسبت به بازده بازار می باشد که نشانگر نوسان قیمتی دارایی،  رگرسیون ضریب بتا شیب معادله. و در عمل باشد

 .باشددر مقایسه با بازار کلی فعال در آن می
و تعیین صحت وسیله  گیریاندازهکند. کالیبراسیون را تعیین می استانداردیون مطابقت با یا کالیبراس واسنجیکالیبراسیون: 

دهد که میزان تصحیح الزم را نسبت به نشاندهی تعیین کالیبراسیون اجازه می .باشدگیری در مطابقت با مرجع تأیید شده میاندازه
یون ثر کمیتهای تأثیرگذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسکنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر ا

 .کندهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به وسیلٔه انجام مقایسات مستقیم مشخص میویژگی
قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق)نه   (Option) اختیار معاملهاختیار معامله: 

 .دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد (الزام و تعهد

ای انجام دهند. در این معامله خریدار "اختیار معامله"، در ازای کنند که در آینده معاملهبراساس این قرارداد، دو طرف توافق می
یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین  پرداخت مبلغ معینی، حق خرید

فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام و  .آوردشده است، به دست می
 .مذکور استعقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارایی 

 

 بیان مساله3
نشان  برای اختیار خرید اروپایی  را های پیوسته برای نوسانات تصادفی محیطهای سهام در زماناین مدل  قیمت گذاری دارایی

تحت اندازه گیری احتمال تاریخی 1 اولنبک-یناورنستاست که نوسانات شاخص با روند متوسط بازگشتی  اینفرض بر  دهد، ومی 𝑃 شود:به صورت زیر تعریف می که ،باشد 𝑑𝐼𝑡𝐼𝑡 = 𝜇𝐼𝑑𝑡 + 𝑓(𝑌𝑡)𝑑𝑊𝑡(1), (1  .3                  )  𝑑𝑆𝑡𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑑𝑡 + 𝛽 𝑑𝐼𝑡𝐼𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡(2), 𝑑𝑌𝑡 = 1𝜖 (𝑚 − 𝑌𝑡)𝑑𝑡 + 𝜐√2√𝜖 𝑑𝑊𝑡(3), 
باشد، اندازه احتمال بدون ریسک می  ∗𝑃تابعی از محدودیت شرایط به طور پیوسته بوده و   γکه با استفاده از روند واینر که در آن 

 شود:که به صورت ذیل تبدیل می
 
 𝑑𝐼𝑡𝐼𝑡 = 𝑟𝑑𝑡 + 𝑓(𝑌𝑡)𝑑𝑊𝑡∗(1),  (2  .3                    )  

                                                            
1Ornstein-Uhlenbeck  
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𝑑𝑆𝑡𝑆𝑡 = 𝑟𝑑𝑡 + 𝛽𝑓(𝑌𝑡)𝑑𝑊𝑡∗(1) + 𝜎𝑑𝑊𝑡∗(2), 𝑑𝑌𝑡 = (1𝜖 (𝑚 − 𝑌𝑡)𝑑𝑡 − 𝜐√2√𝜖 𝑥(𝑌𝑡))𝑑𝑡 + 𝜐√2√𝜖 𝑑𝑊𝑡∗(3), 
 

𝑝𝐼,�̃�(𝐾𝐼اضافه کرده، تقریب احتمال 2را به مدل فوکیو  ϵبا استفاده از روش اختالل به صورت تقریبی پارامتر  , 𝑇)  را قیمت اختیار
𝑝𝑆,�̃�(𝐾𝑆تعریف کرده و برای تقریب  𝑇و زمان سررسید  𝐾𝐼خرید اروپایی با شاخص قیمت اجرا  , 𝑇)  را برای قیمت سهم اختیار

با نوسانات ضمنی شاخص و سهم به صورت زیر 9 وربه وسیله بسط تیل 𝑇و تاریج انقضا  𝐾𝑆خرید خرید اروپایی با قیمت اجرا 
∑ خواهیم داشت: (𝐼 𝐾𝐼 , 𝑇) = 𝑏𝐼 + 𝑎𝐼 ln(𝐹𝐼𝐾𝐼)𝑇 ,  (3  .3                )  

∑ (𝑆 𝐾𝑆 , 𝑇) = 𝑏𝑆 + 𝑎𝑆 ln(𝐹𝑆𝐾𝑆)𝑇 , 
نشان داده شده و به صورت زیر  �̂�به صورت تقریبی با  𝛽باشد. پارامتر  𝑇قیمت آینده در تاریخ انقضا  𝐹𝐼و  𝐹𝑆در صورتی که 

�̂� :(6)شودتعریف می = (𝑎𝑆𝑎𝐼)13 𝑏𝑆𝑏𝐼 (4  .3                            )  

 کالیبره کردن بتا1-3
𝑑𝐼𝑡𝐼𝑡 نمایش داده و سهام و شاخص به صورت زیر باشد: 𝑃کنیم که اندازه احتمال تاریخی را با فرض می = 𝜇𝐼𝑑𝑡 + 𝑓1(𝑌𝑡)𝑑𝑊𝑡(1),  (5  .3                  )  𝑑𝑆𝑡𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑑𝑡 + 𝛽 𝑑𝐼𝑡𝐼𝑡 + 𝑓2(𝑍𝑡)𝑑𝑊𝑡(2), 𝑑𝑌𝑡 = 1𝜖 (𝑚𝑌 − 𝑌𝑡)𝑑𝑡 + 𝜐𝑌√2√𝜖 𝑑𝑊𝑡(3), 𝑑𝑍𝑡 = 𝛼𝜖 (𝑚𝑍 − 𝑌𝑡)𝑑𝑡 + 𝜐𝑍√2𝛼√𝜖 𝑑𝑊𝑡(4), 

 (3.  5)ل بدون ریسک باشد معادالتاندازه احتما ∗𝑃باشد که در آن حرکت بروانی می و ∗𝑊 4فبا استفاده از قضیه گیرسانو
𝑊∗,(3) شود:به صورت زیر تبدیل می = 𝜌𝑌𝑊∗,(1) + √1 − 𝜌𝑌2𝑊∗,(5),  (6  .3            )  

𝑊∗,(4) = 𝜌𝑌𝑊∗,(2) + √1 − 𝜌𝑌2𝑊∗,(6), 
به  برای شاخص و سهام معامله اروپایی فرمول اختیار (6)ه از روش بسط تقریبیو با استفاد (3.  6)با توجه به معادالت 

�̃�𝐼,𝜖 باشد:صورت زیر می = �̃�0𝐼,𝜖 − (𝑇 − 𝑡)𝑉3𝐼,𝜖𝐼𝑡 𝜕𝜕𝐼𝑡 (𝐼𝑡2 𝜕2�̃�0𝐼,𝜖𝜕𝐼𝑡2 ),  (7  .3          )  

                                                            
2 Fouque model 
3 Taylor expansion 
4 Girsanov’s theorem 
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�̃�𝑆,𝜖 = �̃�0𝑆,𝜖 − (𝑇 − 𝑡)𝑉3𝑆,𝜖𝑆𝑡 𝜕𝜕𝑆𝑡 (𝑆𝑡2 𝜕2�̃�0𝑆,𝜖𝜕𝑆𝑡2 ), 
 :باشدشود به صورت زیر مینمایش داده می �̃�بتای کالیبره شده ک با , RSMEو روش  (3.  7)با استفاده از دو فرمول 

�̃� = √(1−√1−2𝑎𝑆𝑏𝑆𝑎𝑆 )2−<𝑓22>1,2(1−√1−2𝑎𝐼𝑏𝐼𝑎𝐼 )2+2𝑉2𝐼,𝜖 + 2𝑉2𝑆,𝜖(1−√1−2𝑎𝐼𝑏𝐼𝑎𝐼 )2+2𝑉2𝐼,𝜖 (8  .3   )      

نتیجه گیری-4       

، مقاله حاضر در بعد است مختلفی مسائل و ابعاد تأثیر تحت بهادار تهران اوراق بورس در معامله اختیار کارگیری به سنجی امکان
برای اختیار  RSMEیبی و روش اده از روش تقرفیبره شده را با استالاخص دو مورد بتای تاریخی و بتای کبازار برای بتای سهام و ش

وع داده بین متواند خطای اندازه گیری بین دو مجمی  RSMEشود روش آورد و همانگونه که مشاهده میمیخرید اروپایی به دست 
خی توان گفت که بتای تاریباشد بپردازد و در واقع مییمسهام و شاخص را به دست آورده و به مقایسه مقادیری که از قبل مشخص 

 انسانی نیروی وجود ، فنی و ساختاری لحاظ از باشد زیرا اختیار معالمه را بدون ریسک در نظر گرفته است.دارای خطا می

 انتقال و ثبت جهت تسویه با پایاپای اتاق و معامالت نمایش جهت افزارنرم معامله، اختیار مبادالت مدیریت جهت متخصص

 در معامله اختیار کارگیری به همچنین .باشد می ضروری جدید مالی ابزار گونه هر کارگیری به و طراحی برای مالکیت و معامالت

 نتایج ، مجموع در .باشد می پذیر امکان آن از گذاری سرمایه شرکتهای استقبال و بازار بعد به توجه با تهران بهادار اوراق بورس

 تهران بهادار اوراق بورس در معامله اختیار شاخص و معامله اختیار از استفاده به مایل گذاری سرمایه شرکتهای که دهدمی  نشان

.دارد وجود تهران اوراق بورس در معامله اختیار از استفاده امکان همچنین باشند،می
 

 مراجع-5
اولین همایش ، فرصت ها و چالش های انتشار اوراق اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران، الهام آماده. 1

 11-1 .(1936)، ،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملیحسابداری
 .1۳-1،  (193۱) نشریه تحلیلی بورس،  اوراق اختیار معامله چالش ها و فرصت ها، حمیدرضا مهرآور. 2
خریدسهام در قش قراردادهای بیمه ای و قرارداد اختیار معامله سهام درکاهش ریسک حاصل از ن. علی یاسینی،فرحناز مامی،9

 11-1(. 1931، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد )بازاربورس اوراق بهادار
(، 191۱. محمود یحیی زاده، محمد حسن نژاد، امکان سنجی بکارگیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، نشریه پیام مدیریت، )1

1۱-1۳۲ 
۱. Recchioni, Maria Cristina, Gabriele Tedeschi, and Mauro Gallegati. "A calibration procedure for analyzing stock 

price dynamics in an agent-based framework." Journal of Economic Dynamics and Control 60 (2015)
 

6. Sofiene Elaoud, Frederic Abergel. "calibration of stock’s beta using option pricing." Springer Econophysics and 

data-driven Modelling of Market Dynamics (2015) 
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تجربی درست نمایی از استفاده با معامله اختیار  قیمت گذاری

دالورخلفی،٢ علی ،١∗ زمانیان اله حجت
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، دانشکده ١,٢

delavarkh@yazd.ac.ir hojjatzamanian@gmail.com،
چند هر است. اختیارات و مشتقات قیمت گذاری برای روش یک ، ٢ بلک    شولز مدل مالی، مدرن دنیای در چکیده:
شولز بلک مدل کارایی میزان کند. می تحمیل تصادفی فرآیندهای روی را پارامتری فرض های از بعضی روش این
نا پارامتری روش کاربرد خصوص در مقاله این در گیرد. می قرار تردید و شک مورد می شوند نقض فرض ها که وقتی
شده پیشنهاد EL بلوکی فرآیند در کنیم. می تحقیق اختیار قیمت گذاری مطالعه در تجربی درست نمایی روش بنام
جدید، روش این اجرای که می دهد نشان شده شبیه سازی و حقیقی اطالعات دارند. وابستگی اطالعات معامله، در
تصادفی نوسانات و پرش دارای حسابهای برای یافته توسعه کالسیک روش همچنین و است اهمیت با و خوب منطقی،

می کند. عمل بهتر
. ناپارامتری تجربی، درست نمایی اختیار،   قیمت گذاری کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 47A55; Secondary 39B52,
34K20, 39B82.

پیش گفتار .١
روبینستن۴، یافت. رشد ممتد بطور معامله اختیار ارزش گذاری بررسی روش ٣ مرتون و شولز بلک، اولیه کارهای از پس
قبیل از است. قوی مفروضات از برآمده که کردند اشاره محدودیت چند به شولز بلک مدل در ۶ تورنبال و ۵ ملینو
اجازه و دادند. گسترش را شولز بلک مدل ١٠ ویگنس و ٩ وایت ، ٨ هال ، ٧ اسکات .... جهش تصادفی، نوسان بازده،
برای باشند، تصادفی نوسان و پایه دارایی که را بسته فرم حل راه ١١ هستون باشد . تصادفی بصورت نوسان که دادند
تا کرد تالش آن در و داد پیشنهاد را گارج اختیار قیمت گذاری مدل ١٢ داون داد. گسترش معامله، اختیار گذاری قیمت
راه معامله، اختیار قیمت گذاری برای ١٣ ناندی و هستون دهد. شرح شولز بلک مدل با را سیستماتیک اریب وابستگی
قیمت گذاری مدل ١۵ بکشی و ١۴ بتیس کردند. عرضه را گارج فرآیند از پیروی با بنیادی سرمایه نوسان با بسته فرم حل
پخشی فرآیند کردن دوبرابر با را اختیار قیمت گذاری حل ١۶ کو بردند. پیش جهش و تصادفی نوسان با را معامله اختیار
مفروض کردند مطرح اختیار گذاری قیمت به را فوریه سری نمودن میل ١٨ مادان و ١٧ کار کرد. عرضه نمایی جهشی
باشد. اختیار قیمت محاسبه برای کارآمد ای محاسبه الگوریتم کردند عرضه که خاص ویژگی با بازده تابع اینکه به
به کردند. فرض را پایه سرمایه بازده از مشخصه تابع یا اساسی، سرمایه بازده توزیع از پارامتری شکل روش ها این همه
عرضه ناپارامتری روش پایه، دارایی و اختیار قیمت گذاری آوردن بدست برای پخش فرآیند ساختار نمودن احیا منظور
شیوه ٢٠ ساهالیا برد. بکار مشتقات قیمت گذاری برای را عصبی شبکه های تکنیک ١٩ هوتچینسون مثال برای بود. شده
باشد، وابسته زمان به که مجهول نوسان فرض با بهادار اوراق مشتقات بهره نرخ برای را ناپارامتری قیمت گذاری تخمین
آماری استنباط مبنای بر را نمایی درست که است تجربی نمایی درست ناپارامتری، های روش از یکی کرد. عرضه

.[۵] کند می هدایت ناپارامتری نمایی درست دادن فرم بوسیله
معامله اختیار قیمت گذاری در تجربی درست نمایی .٢

باشد. t زمان در آتی سهام سود D(t) باشد. t زمان در پایه دارایی ارزش P (t) کنید: فرض
١سخنران∗

٢Black–Scholes
٣Merton
۴Rubinstein
۵Melino
۶Turnbull
٧Scott

٨Hull
٩White

١٠Wiggins
١١Heston
١٢Duan
١٣Nandi
١۴Bates

١۵Bakshi
١۶Kou
١٧Carr
١٨Madan
١٩Hutchinson
٢٠Sahalia
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.r(t, t) = ١ با باشد s, t زمانی فاصله در ریسک بدون بهره نرخ r(s, t)
باشد. خنثی ریسک احتمال اندازه Q و باشد طبیعی احتمال اندازه P

سود و سهام قیمت مجموع فرایند، این نرمال کردن از پس باشد، نداشته وجود آربیتراژ قیمت گذاری سیستم در اگر
است. مارتینگل انباشته،

:[۵] می شود استفاده زیر گذاری قیمت فرمول از اخیرا به ویژه
(٢ . ١)

P (t) = EQ
[P (T ) +

∑T
s=t D(s)r(s, T )

r(t, T )

]

= EP
[P (T ) +

∑T
s=t D(s)r(s, T )

r(t, T )

dQ

dP

]

.

ارزیابی بوسیله مشتقات سهام یا معامله اختیار ارزش است. حاشیه ای اندازه ی تحت نیکودیم رادون مشتق dQ
dP اینجا در

انقضاء تاریخ و K اعمال قیمت با خرید اختیار ارزش مثال عنوان به . است Q تحت انتظار مورد یافته تنزیل ارزش
:[۵] آید می بدست زیر رابطه Tبوسیله

C(t, T ) =
EQ max[PT −K, ٠]

r(t, T )
. (٢ . ٢)

خواهد داده توضیح اندازه تغییر با تجربی درستنمایی روش از استفاده با C(t, T ) زدن تخمین روش بعد قسمت در
شد.

می گیریم: نظر در زیر بصورت را دسترس در تاریخی داده های زدن. تخمین شیوه .٢ . ١
{(P (t), D(t)), t = −٢−,١, ...,−H}.

مشاهده مقادیر روی شده تایید گسسته توزیع با Qتقریب با تواند می اختیار قیمت زدن تخمین برای ناپارامتری روش
احتمال با HPR(−i − T,−i)/r(−i − T,−i), ١ ≤ i ≤ H − T که آید، بدست اختیار، قیمت شده

می شود. نامیده πi با شده مشخص
صورت: این در باشیم، نداشته سهام سود اگر می باشد. s, t زمان بین سهام بازده دوره HPR(s, t) اینجا در

شود: زده تقریب زیر رابطه با تواند می (٢ . ١) رابطه پس .HPR(−i− T, i) = P (−i)/P (−i− T )

١ =

H−T
∑

i=١
HPR(−i− T,−i)

r(−i− T,−i)
πi. (٢ . ٣)

بوسیله (٢ . ٢) تقریب با را اختیار ارزش می توانیم
Ĉ(t, T ) =

∑

i

max[Pi(T )−K, ٠]
r(t, T )

πi (۴ . ٢)
بزنیم. تخمین

ایده از (١٩٩۶) [۴] ٢١ استاتزر نیست. بفرد منحصر می کنیم، انتخاب (٢ . ٣) رابطه ی برای که را πi کنید توجه
صورت به آنتروپی ماکسییم

max

H−T
∑

i=١
πi log πi

نظمی بی از هدف تابع تغییر بوسیله (١٩٨٨ [٣] ٢٢ (اون تجربی درست نمایی روش دراینجا کرد. استفاده (٢ . ٣) قید با
می تواند هدف تابع این می شود. نامیده max

∑H−T
i=١ log πi که می کنیم، اتخاذ را تجربی درست نمایی سمت به

می تواند ما روش در بهینه سازی فرایند تمام رو این از باشد. ناپارامتری تجربی نمایی درست تابع مفسر آسانی به
باگرلی٢٣ این بر عالوه است. آنتروپی ماکسییم روش از تر کارآمد نمایی درست ماکسییم روش که باشد این مفسر
است ∑πilogπi و ∑ logπi عبارت دو هر شامل که تجربی درست نمایی روش از عمومی کالس (١٩٩٨) [١]
این در شده استفاده درست نمایی ماکسییم روش کرد اثبات باگرلی اینکه اضافه داد. پیشنهاد خاص موارد همانند را،
٢١Stutzer٢٢Owen٢٣Baggerly
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جزئیات برای دارد. بزرگ خاص موارد برای باالتر مرتبه تعمیم یک که است عمومی کالس در روش تنها مقاله،
دنباله ی کنید توجه ضمن در می دهیم. ارجاع [٢] (١٩٩٧) ٢۴ کیتامورا به را خواننده باالتر مرتبه تعمیم و بیشتر
بندی دسته نسخه ی که کنیم می پیشنهاد دارد، وابستگی HPR(−i− T,−i)/r(−i− T,−i), ١ ≤ i− T

کنید. اتخاذ را زیر الگوریتم شده ی
می باشد. دسته حرکت طول ، M طول که است، Q دسته ی داخل داده ها، گروه

است. (بلوک) دسته کردن حرکت قدم اندازه ی ،L مجموعه
می آوریم: دست به زیر قید با ∑H−T

i=١ logπ∗
i کردن ماکسییم از استفاده با را π∗

i دسته ی وزن

١ =

Q
∑

i=١
π∗
i

[ ١
M

M
∑

j=١
HPR(−i ∗ L− j − T,−i ∗ L− j)

r(−i ∗ L− j − T,−i ∗ L− j)

]

. (۵ . ٢)
رابطه ی بوسیله را معامله اختیار ارزش صورت، این در

C =

Q
∑

i=١

[ ١
M

M
∑

j=١
max[Pi∗L−j(T )−K, ٠]

r(−i ∗ L− j − T,−i ∗ L− j)

]

π∗
i , (۶ . ٢)

استفاده کند می استدالل او است. شده مطالعه [٢] (١٩٩٧) کیتامورا توسط بلوک بندی ایده این می آوریم. دست به
مشخص، زمان در نویز متحرک میانگین در ضعیف وابستگی با فرایند تجربی اجرای از شده پیشنهاد بلوکی روش از

است. متمایز کمیت [٢] (١٩٩٧) کیتامورا جان و روح در تخمین فرایند است. بهتر خیلی

max
C,π∗

i

Q
∑

i=١
log π∗

i (٢ . ٧)
و (۶ . ٢) ،(۵ . ٢) قیود به مشروط

Q
∑

i=١
π∗
i = ١, π∗

i > ٠
می باشد. مقاله این در شده ارائه برآوردگر ،C کننده ماکسییم

: داریم زیر فرم به را π∗
i وزن با خنثی ریسک اندازه ی برآوردشده

π∗
i = {Q(١ + γ[

١
M

M
∑

j=١
HPR(−i ∗ L− j − T,−i ∗ L− j)

r(−i ∗ L− j − T,−i ∗ L− j)
− ١−{([١

زیرا هستند، [۴] (١٩٩۶) استاتزر در ٢۵ گیبس استاندارد احتمال شبیه وزن ها این است. الگرانژ ضریب یک γ که
بعالوه می گیرند. را کوچک وزن های است، زیادتر ریسک بدون بازده از پایه دارایی های بازده نرخ اختالف وقتی آنها
داد، خواهیم انجام ما که شبیه سازی در هستند. یکسان متقارن خواص دارای روش دو این داد نشان (٢٠١۵) ٢۶ پنگ
کین بویژه دارد. وجود آن افزاری نرم بسته پیاده سازی برای و است بهتر دوم روش زیرا می کنیم، اتخاذ را دوم روش
ما نمودند. آماده را ضریب با الگرانژ روش الذکر، فوق سازی بهینه مسئله نمودن حل برای (١٩٩۴) ٢٨ الولس و ٢٧

.[۵] کنیم نتیجه گیری را (١٩٩۴) الولس و کین حل یا کنیم اعمال را عددی سازی بهینه فرایند می توانیم
درست نمایی فرایند به نسبت اختیار قیمت اساسی متقارن خواص از بعضی قسمت این در متقارن. خواص .٢ . ٢
قاعده مجدد کردن اجرا و تخمین متقارن توزیع فهمیدن برای که می دهیم، قرار بحث مورد را (٢ . ٧) و (۶ . ٢) تجربی

می کند. کمک ما به
کنید مالحظه .٢ . ١ قضیه

f(HPRt, C) = (
max[Pi(T )−K, ٠]

r(t, T )
− C,

HPR(−t− T, t)

r(t− T, t)
− ١)T ,

٢۴Kitamura
٢۵Gibbs
٢۶Peng

٢٧Qin
٢٨Lawless
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که کنید فرض بعالوه و
است. Θ فشرده مجموعه ی از عضوی (C) مشتق ١-قیمت

است. E(f(HPRt, C)) = ٠ بفرد منحصر جواب C٠ -٢
داریم: C ∈ Θ مقادیر همه ی ازای به باشند، کوچک کافی اندازه ی به η > ٠ ، δ > ٠ مقدار دو اگر -٣

E
[

sup
C∗∈O(C,δ)

∥ f(HPR,C∗) ∥
]

< ∞

HPRt همه برای باشد، همگرا ها C از بعضی برای j → ∞ که هنگامی ، j = ١, ٢, ... ، Cj دنباله اگر -۴
می شود. همگرا f(HPRt, C) به f(HPRt, Cj) باشد، متفاوت C با است ممکن که تهی مجموعه جز به

است. Θ داخلی نقطه ی یک C٠ -۵
،V ar

(

H
−١٢
∑H

i=١ f(HPRi, C٠)
)

→ S > ٠ -۶
ثابت های بعضی برای یعنی می کنیم، فرض را [۵] ضعیف وابستگی شرط بیشتر ما EL بلوکی رویکرد ٧-برای

، d > ١
∞
∑

K=١
αX(K)١− ١

d < ∞.

داریم: احتیاج زیر اضافی مفروضات به همچنین
داریم: d > ١ ازای به

E ∥ f(HPRt, C٠ ∥٢d< ∞,

داریم: ϵ > ٠ مقادیر بعضی ازای به و
E sup

C∗∈O(C٠,δ)
∥ f(HPRt, C

∗) ∥٢+ϵ< K,

اینصورت: در
LR٠ = ٢

Q
∑

i=١
log(١ + γ(Ĉ)T f(HPRi, Ĉ)) →dist χ

٢١,

مخصوصا می باشد. حالت ها مجموع تعداد Q و است الگرانژ ضریب بردار یک γ(Ĉ) و است متناهی عدد یک K که
است. Q = H − T ،( ۶ . ٢ رابطه ی (یعنی EL بلوکی حالت برای

بیشتری کاربرد زدن تخمین برای که می کند فراهم (LR٠) ضریب با درست نمایی متقارن توزیع یک ٢ . ١ قضیه
خاصیت داشتن منظور به را ۶ تا ١ فرضیات فقط ما HPRi مستقل مشاهدات برای می کنیم. حذف را برهان ما دارد.
این دانستن با است. ضروری ٧ فرض ، HPRi وابسته-ضعیف مشاهدات برای داریم. الزم درست نمایی، متقارن
می کند، میل نهایت بی سمت به نمونه اندازه که هنگامی است، نرمال توزیع مجذور کای-دو توزیع که ساده واقعیت
تخمین زننده، که است معنی بدان این شد. خواهد نزدیک سفید نویز به نمایی، درست روش با خطاها اندازه توزیع

آورد. خواهد بدست را داده ها مورد در اطالعات همه تقریبا
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بور خانواده مفصل های برای شرطی ریسک معرض در ارزش

حسینی،2 میر محسن سید ،١∗ نژاد ساالری زهرا
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده 1,2

mmirhoseini@yazd.ac.ir
دیدگاه از شرطی ریسک معرض در ارزش و ریسک معرض در ارزش معیار دو بررسی به مقاله این در چکیده:
معرض در ارزش سپس و می شود پرداخته استاندارد شرطی ریسک معرض در ارزش از استفاده معایب ارائه و مفصل

می گیرد. قرار مطالعه مورد بور خانواده مفصل های برای اصالح شده شرطی ریسک
. شرطی ریسک معرض در ارزش ریسک، معرض در ارزش بور، مفصل،مفصل کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 47A55; Secondary 39B52,
34K20, 39B82.

مقدمه .١
کرد. حذف کامال توان نمی را ریسک است. ریسک از درجه ای با توأم اقتصادی فعالیت هر نظری، دیدگاه از
اندازه گیری معیارهای جمله از نیست. آن اندازه گیری و مدیریت جز چیزی ریسک مسئله به علمی نگرش بنابراین
اشاره ٣(CoVaR)شرطی ریسک معرض در ارزش و ٢ (VaR)ریسک معرض در ارزش معیار دو به می توان ریسک
از برخی ١٩٩٩ سال در ۴ همکاران و آرتزنر .[٨] شد معرفی ١٩٩۴ سال در مورگان توسط VaR بار اولین نمود.
سال در [١۴] ۵ پیرسون جمله از بسیاری نویسندگان .[٢] نمودند پیشنهاد را باشد داشته باید VaR که ویژگی هایی
ریسک معرض در ارزش ،٢٠١۵ سال در [٣] ٧ همکاران و برناردینو ،٢٠٠٨ سال در [۶] ۶ دو و چرنوژوکوف ،٢٠٠٢
توسط ٢٠٠٨ سال در سیستماتیک ریسک معیار یک CoVaR داده اند. قرار بررسی مورد خود پژوهش های در را
اسچانینگ و مانیک ،٢٠١٣ سال در ٨ ارگان و ژیراردی مانند افرادی میان دراین شد[١]. مطرح برانرمیر و آدریان
در ١٢ وپاتون اوه و ٢٠١۶ سال در ١١ همکاران و هردل ،٢٠١۵ سال در ١٠ وهمکاران برناردی ،٢٠١۴ سال در ٩

پرداختند[١]. مالی و اقتصادی علوم در آن کاربردهای و CoVaR با ارتباط در موضوعاتی مطالعه به ٢٠١۶ سال
محاسبه اینکه به عنایت با و می کنند ایفا CoVaR محاسبه در اساسی نقش متغیرها، وابستگی که این به توجه با
برای مناسب تری گزینه های دارند، دمی وابستگی که مفصل هایی از استفاده است، وابسته توزیع دم به CoVaR
دارند، دمی وابستگی که مفصل هایی برای CoVaR مطالعه و بررسی به مقاله این در هستند. CoVaR محاسبه

می شود. پرداخته بور خانواده مفصل های ازجمله
ریسک معیارهای .٢

مؤسسه یک ریسک محاسبه برای دهیم. کاهش مالی مؤسسه این ریسک باید مالی مؤسسه یک حفظ منظور به
می شود. استفاده VaR معیار از مالی

X تصادفی متغیر برای α درسطح ریسک معرض در ارزش ،α ∈ (0, 1) هر ازای به [١٠](VaR) .٢ . ١ تعریف
می شود: تعریف زیر صورت به

V aRα(X) = −Q+
α (X) = Q−

1−α(−X),
١سخنران∗

٢Value at Risk
٣Conditional Value at Risk
۴Artzner et al.
۵Pearson
۶Chernozhukov and Du
٧Bernardino et al.

٨Girardi and Ergun
٩Mainik and schaanning

١٠Bernardi et al.
١١Heardle et al.
١٢Oh and Patton
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تصادفی متغیر ام 1 − α پایینی چندک Q−
1−α(−X) و X تصادفی متغیر ام α باالیی چندک Q+

α (X) که
X−است.

دیگر مالی مؤسسه ریسک روی بر مالی مؤسسه یک ریسک یعنی است خطرناک بسیار شرایط موارد برخی در
که کنید فرض حالتی چنین در می شود. دیگر مالی مؤسسه نابودی باعث دومینو یک صورت به و است تأثیرگذار
مثل دیگر مالی مؤسسه مؤسسه، این زیان به توجه با است. شده توجهی قابل زیان متحمل X مثال مالی مؤسسات
CoVaR معیار از کمک میزان این آوردن بدست برای دارد. نیاز نشود، زیان متحمل اینکه برای کمک میزان چه Y

می شود. استفاده
،α, β ∈ (0, 1) هر ازای به باشند. تصادفی متغیر دو Y و X کنید فرض [١٠](CoVaR) .٢ . ٢ تعریف

CoV aR(Y |X) := V aRβ(Y |X ∈ E),

است. X مورد در ناسازگار پیشامد یک دهنده نشان و بوده حقیقی اعداد بورل مجموعه زیر یک E آن در که
E ساختار از ١٣ برونرمایر و آدریان است. آستانه یک به محدود نیم خط یا و نقطه یک شامل E اوقات اغلب
استاندارد CoVaR را آن ها توسط شده معرفی CoVaR آن ها، رویکرد تمایز برای کردند. استفاده نقطه یک شامل
تحت Y از β سطح در VaR صورت به (α, β) سطح در استاندارد شرطی VaR خاص؛ طور به و می نامیم؛

می شود. پرداخته CoV aR= تعریف به ادامه در .X = −V aRα(X) که می شود تعریف شرایطی
CoV aR=

α,β(Y |X) = V aRβ(Y |X = −V aRα(X)), (٢ . ١)
است[١٢]: همراه اشکاالتی با عمل در CoV aR= از استفاده

است. ناممکن موارد برخی در و دشوار CoV aR= محاسبه (١
نیست. وابستگی پارامتر از صعودی تابع CoV aR= (٢

را اصالح شده CoVaR و اصالح را استاندارد CoVaR ،٢٠١۴ سال در [١٢] اسچانینگ و مانیک دلیل همین به
کردند. تعریف زیر صورت به اصالح شده شرطی VaR براساس

β سطح در VaR عنوان به (α, β) سطح در اصالح شده CoVaR اصالح شده)[١٠] CoVaR ) .٢ . ٣ تعریف
دیگر عبارتی به می شود تعریف X ⩽ −V aRα(X) شرط به Y تصادفی متغیر برای

CoV aR⩽

α,β(Y |X) = V aRβ(Y |X ⩽ −V aRα(X)). (٢ . ٢)
کرد: بیان زیر صورت به چندک منظر از را (٢ . ٢) عبارت می توان

CoV aR⩽

α,β(Y |X) = −Q+
β (Y |X ⩽ Q+

α (X)). (٢ . ٣)
استفاده با می توان را این و کرد مدل سازی را Y و X بین وابستگی باید که است مشخص CoVaR تعریف از

داد. انجام مفصل از
مفصل .٣

می شود. پرداخته دومتغیره مفصل تعریف بیان به ابتدا
نامیده مفصل C : I2 −→ I دومتغیره تابع باشد. بازه یک I = [0, 1] که کنید فرض (مفصل) .٣ . ١ تعریف

باشد: برقرار زیر شرایط اگر می شود
(١

∀u ∈ [0, 1], C(u, 0) = C(0, u) = 0;

(٢
∀u, v ∈ [0, 1], C(u, 1) = u,C(1, v) = v;

(٣
∀u1, u2, v1, v2 ∈ [0, 1], u1 ≤ v1, u2 ≤ v2

C(v1, v2)− C(u1, v2)− C(v1, u2) + C(u1, u2) ≥ 0

١٣ Adrian and Brunnermeier
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Ĉ(u, v) = u+ v − 1 + C(1− u, 1− v) صورت به که ,C(uنامند v) بقای مفصل را Ĉ(u, v) مفصل
می شود. تعریف

مبنا مفصل شده اصالح CoVaR .۴
باشد، Fy و Fx پیوسته توزیع توابع دارای و Y و X تصادفی متغیرهای از مفصل یک C(u, v) کنید فرض

آنگاه
P(Y ≤ y|X ≤ Q+

α (X)) =
P(Y ≤ y ∧X ≤ Q+

α (X))

α
=

C(α, FY (y))

α
.

بنابراین
CoV aR≤

α,β(Y |X) = V aRw⋆
(Y ),

معاله جواب بزرگترین w⋆ = w⋆(α, β, C) آن در که
C(α,w⋆) = αβ, (١ . ۴)

که باشید داشته توجه است[۴].
w⋆ = −CoV aR≤

α,β(FY (Y )|FX(X)).

توابع دارای و Yi و Xi تصادفی متغیر از مفصل یک توسط Ci(u, v), i = 1, 2, کنید فرض [١٠] .١ . ۴ قضیه
اگر است. شده تشکیل ثابت آستانه چند α, β ∈ (0, 1] و FY i و FXi

پیوسته توزیع
∀(u, v) ∈ [0, 1]2 C1(u, v) ≤ C2(u, v)

آنگاه
w⋆(α, β, C1) ≥ w⋆(α, β, C2). (٢ . ۴)

اگر براین، عالوه
∀t ∈ (−∞,+∞) FY1(t) ≥ FY2(t)

آنگاه
CoV aR≤

α,β(Y1|X1) ≤ CoV aR≤
α,β(Y2|X2). (٣ . ۴)

[١٠]
آنگاه باشد. بعدی دو مفصل هر C کنید فرض [١٠] .٢ . ۴ نتیجه

αβ ≤ w⋆(α, β, C) ≤ 1− α(1− β).

بور مفصل های خانواده برای اصالح شده CoVaR محاسبه .۵
بیان بور، مفصل های خانواده برای اصالح شده شرطی ریسک معرض در ارزش محاسبه برای مثال هایی ادامه در

می شود.
می شود[۵]: گرفته نظر در زیر صورت به VIبور مفصل k > 0, 0 ⩽ θ ⩽ k + 1 ازای به .١ . ۵ مثال

CBV I
θ (u, v) =

(

u− 1
k + v−

1
k − 1 + θ(u− 1

k − 1)(v−
1
k − 1)

)−k

.

می آید: بدست زیر رابطه از استاندارد شرطی ریسک معرض در ارزش
∂CBV I

θ (u, v)

∂u
|u=α = β.
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می آید: بدست استاندارد شرطی ریسک معرض در ارزش زیر، غیرخطی معادله حل با نتیجه در
v⋆(α, β, C

Bur6
θ ).(α− 1

k+v−
1
k−1+θ(α− 1

k−1)(v−
1
k−1))−1∗α− 1

k
−1(1+θ(v−

1
k−1)) = β,

ریسک معرض در ارزش که است درحالی این شود. حاصل جواب عددی روش های از باید و ندارد بسته فرم که
است: زیر صورت به و دارد بسته فرم آن شده اصالح

w⋆(α, β, C
Bur6
θ ) =

(

1− α− 1
k (1− β− 1

k )

1− θ(1− α− 1
k )

)−k

بگیرید[۵]: نظر در زیر صورت به را XII بور مفصل k > 0, 0 ⩽ θ ⩽ k + 1 ازای به .٢ . ۵ مثال
CBXII

θ (u, v) = 1− (1 + u− 1
k )−k − (1 + v−

1
k )−k + (1 + u− 1

k + v−
1
k )−k.

است: زیر صورت به استاندارد شرطی ریسک معرض در ارزش آنگاه
v⋆(α, β, C

Bur12
θ ) = ((

β

α− 1
k

− (1 + α− 1
k )−(k+1))−

1
k+1 − 1− α− 1

k )−k.

است: زیر صورت به آن شده اصالح ریسک معرض در ارزش
1− (1 + α− 1

k )−k − (1 + w
− 1

k
⋆ )−k + (1 + α− 1

k + w
− 1

k
⋆ )−k = αβ,

می آید. دست به عددی حل صورت به و ندارد بسته فرم که
نتیجه گیری .۶

پارامتر به نسبت نبودن صعودی دشوار، محاسبه چون اشکاالتی با موارد برخی در استاندارد CoVaR محاسبه
جمله از مفصل ها از خانواده برخی برای اصالح شده CoVaR محاسبه به دلیل همین به است. همراه وابستگی،

شد. پرداخته ، بور مفصل
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هر یک از این  2هایده و استراتژیمدلسازی کر 1به کمک نظریه بازیها مفروض رابین دو کشور اقتصادی های ، چالشمقالهدر این چکیده:
ر پی یافتن نقطه تعادل استراتژیک د 3مطلوبیتتابع منظور بررسی به. در نهایت دهیممورد بحث قرار میرا دو کشور در مقابل هم 

-وی آن بحث میهای هر یک از طرفین بدست آورده و ربین آنها هستیم. بدین منظور تابع مطلوبیت را برای مجموعه استراتژیاقتصادی 
 .کنیم

 مطلوبیت ، استراتژیتابع بازی ها،  نظریهواژگان کلیدی: 
 گروه بندی موضوعی: 

 . پیشگفتار1

علوم گوناگون غالبا يک مساله واقعي را حل نمي  .مفهوم مدل يکي از مفاهيم اساسي فلسفه علم و معرفت شناسي معاصر است
ای از واقعیت را مدل گویند. به خالصه .کنند، بلکه به جاي آن مساله، مدلي را به وجود مي آورند تا به کمک آن مساله را حل کنند

نامند. همچنین فرایند ایجاد و بیان دیگر، نمایش مجرّد یا فیزیکی یک شیء یا سیستم را از یک دیدگاه و نگاه خاص مدل می
 سازی نامیده اند.ها را مدلانتخاب مدل

 تعادل در نظریه بازیها )تعادل نش(:

ه بازي ها مي باشد. اين مفهوم يك تعبير فضاي حالت گونه از يك بازي استراتژيك است، كه در تعادل نش پركاربردترين مفهوم در نظري
ر آن هر بازيگر پيشبيني درستي از رفتار ساير بازيگران دارد و بر پايه اين پيشبيني عقالني عمل مي نماييد. در اين مفهوم تالشي به منظو

بازیکـن در  n را به عنوان بازی با  (S,F)، صورت نمي پذيرد. در واقع داریم:مجموعه آزمودن فرايندي كه اين فضاي حالت به وجود آمده
iنظر بگیــرید، که در آن

Sها برای بازیکــن مجموعه استــراتژیi 1 اســت، و همچنین   ام 2* *...*
n

S S Sای از فضای مجموعه

                                                            
1Game Theory 

2 Strategy 

3 War Utility 
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iمندی آن استتابع بهره F(x)استراتژی بازی است و
X  را به عنوان فضای استراتژی همه بازیکنان به جز بازیکنi  .در نظر بگیرید

iعضو مجموعه اعداد صحیح(، استراتژی  iام ) iفرض کنید بازیکن 
X را انتخاب کند، پروفایل استراتژی آن به صورت

1 2* *...*
n

x x x x و تابع بهره مندی آن به صورت( )
i

F x نتیجه داده می شود. قابل ذکر است که تابع بهره مندی این بازیکن به
همچنین و  iاستراتژی انتخابی سایر بازیکنان )نمای استراتژی( وابسته است. به عنوان مثال، در استراتژی انتخاب شده توسط بازیکن 

x*استراتژی های انتخاب شده توسط تمام بازیکنان دیگر، نمای استراتژی  S یک تعادل نش(NE)  است اگر تغییر استراتژی
 1توسط هیچ کدام از بازیکنان به کسب بهره مندی بیشتر منجر نشود. به بیان دیگر؛معادله

∀𝑖, 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑖 , 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑖∗: 𝑓𝑖(𝑥𝑖∗, 𝑥−𝑖∗ ) ≥ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 , 𝑥−𝑖∗ ) 

باشد، )در تعریف اخیر استراتژی محض آن است که به صورت  تعادلنشترکیبی و یا تواند استراتژی محضیک بازی می 
تصادفی با فراوانی ثابت انتخاب شده است(. در واقع نش نشان داد که حالت پایدار یک بازی حالتی است که در آن هیچ کدام از 

 ی با تغییر رفتار )استراتژی( خود قادر به کسب سود بیشتر )یا تحمل هزینه کمتر(، نیستند.بازیکنان به تنهای

 شرایط وجود تعادل نش در یک بازی استراتژیک:

مطالعه وجود تعادل نش ]در يك بازي[ دو فايده اصلي دارد. اول اينكه اگر بازيي داشته باشيم كه فرضيات وجود تعادل نش را داشته 
توان اميدوار بود تالش براي يافتن تعادل به موفقيت انجامد. دوم و مهم تر اينكه، وجود تعادل نشان مي دهد كه بازي سازگار باشد، مي 

با راه حل فضاي حالت است. از اين گذشته، وجود تعادل ها براي يك خانواده از بازي ها اجازه مطالعه خواص آن را بدون آنكه آن ها را 
 و يا با خطر مطالعه مجموعه تهي روبه رو بوده باشيم به ما خواهد داد.به صورت صريح يافت 

 کمی سازی ارزش های مدل سودگرایانه:
ارزش های معرفی شده در بخش قبل را به عنوان پارامترهای مختلف در نظر می  اقتصادی برای ساختن مدل کمی برای مطلوبیت جنگ

ان نماد های ارزش زندگی انسان، ارزش اقتصادی زندگی و سایر ارزش های جنگ به کار به ترتیب به عنو  Iو  H ،Eگیریم. پارامترهای 
نیز به ترتیب نشـان دهنده ارزش های از دست رفته و ارزش های بدسـت آمده در جنـگ می باشـند.  Gو  Lگرفته شده اند. اندیـس های 

0همچــنین , 1
E H

     ضرایب ارزش زنـدگی انســـان و ارزش اقتصــادی او از دیدگاه بازیــکنi  ام می باشند. ضریبI   هم
1بصورت 

E H
   محاسبه خواهد شد. بنابراین  می توانیم مطلوبیت را برای بازیکنi  2ام بصورت زیر تعریف کنیم:معادله 

𝑢𝑖 = 𝛼𝐻(𝐻𝐺 − 𝐻𝐿) + 𝛼𝐸(𝐸𝐺 − 𝐸𝐿) + (1 − 𝛼𝐻 − 𝛼𝐸)(𝐼𝐺 − 𝐼𝐿) 
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Hالزم به ذکر است که ضرایب 
 وE

 کامال به بازیکن بستگی دارد به عنوان مثال؛ یک دیکتاتور ممکن است برایH
 مقدار صفر را

 را انتخاب کند، یا حتی برای آن ضریب یک را قرار دهد.  13قرار دهد، در حالی که یک فعال اجتماعی ضریبی بزرگتر از 

را برای یک بازیکن خاص، در یک زمان مشخص، بر حسب سه نوع اقتصادی یک مدل ایستا می باشد که مطلوبیت جنگ  2معادله 
د. حال آن که مقدار مطلوبیت برای یک بازیکن خاص نیز می تواند در زمان های مختلف، متفاوت ارزش بدست آمده، محاسبه می کن

 3اضافه کنیم:معادله 2باشد. بنابراین می توانیم محدودیت زمان را نیز به معادله 

𝑈𝑖(𝑇) = {∑ 𝛿𝑡−1[𝛼𝐻(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) + 𝛼𝐸(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) + (1 − 𝛼𝐻 − 𝛼𝐸)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)]𝑇
𝑡=1 }1−𝛽

 

0که در آن  < 𝛿 ≤ 𝛿؛ ضریب اهمیت زمان های مختلف است. به عنوان مثال؛ 1 = به این معنی است که آینده و حال   1
𝛿به یک اندازه مهم می باشند. جایی که  < در واقع به معنای اهمیت کمتر به زمان آینده نسبت به زمان حال می باشد )زمان های 1

𝛽دورتر اهمیت کمتری خواهند داشت.( همچنین اگر  < ی پرهیز بازیکن از پذیرش ریسک هایی است که جنگ به معنا  0
𝛽معنای بی طرفی بازیکن می باشد. حالت  به0β=در پی دارد و اگر اقتصادی  > ام به  iبه معنای عالقه مندی بازیکن  نیز  0

نادیده گرفته شده است، تاثیر بازیکن  3(.آنچه که در معادله میباشدتنشعاملپذیرشریسکβخواهد بود. )در واقع  تنشپذیرش ریسک های 
j  ام بر مطلوبیت بدست آمده برای بازیکنi  ام است. بنابراین می توانیم این مدل سازی را گسترش دهیم و ضریبی را به دلیل میزان

 4بصورت زیر تبدیل می شود:معادله  3ا معادله ام در نظر بگیریم. لذ iبرای بازیکن  تنشتاثیر گذاری سایر بازیکنان بر مطلوبیت شروع 

𝑈𝑖(𝑇) = [∑ 𝛿𝑡−1𝑇
𝑡=1 {∑ 𝛾𝑗𝛼𝐻𝑗𝑁𝑗=1𝑁 (𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) + ∑ 𝛾𝑗𝛼𝐸𝑗𝑁𝑗=1𝑁 (𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡)

+ ∑ 𝛾𝑗(1 − 𝛼𝐻𝑗 − 𝛼𝐸𝑗)𝑁𝑗=1 𝑁 (𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)}]1−𝛽
 

 تنشرا برای خودش برآورد کرد،باید اطالعاتی را برای برآورد مطلوبیت آغاز  اقتصادی ام بعد از اینکه میزان مطلوبیت جنگ iبازیکن 
برای بازیکنان مقابل  3برای سایر بازیکنان نیز در اختیار داشته باشد. به همین منظور باید ضرایب سه نوع ارزش مختلف را در معادله 

باشد نیز می توان بهره برد، به این منظور فرض کنید زمان حال  شتننیز تخمین بزند.از معادله باال به منظور اخذ تصمیم خروج از یک 
1که T  ،  با محاسبه( )

i
U  بازیکن ،i می تواند مقادیر( ), ( 1),..., ( ), ( 1)

i i i i
U U U T U T     را برآورد کند و در

)صورتی که  )
i

U t ،را ادامه می دهد )متوقف می کند(. یا در صورتی که  تنشافزایش )کاهش( یابد( )
i

U t به شکل تابع یو وارونه
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( )را ادامه می دهد و در صورتی که تابع به شکل یو باشد  تنشباشد، تا رسیدن به نقطه ماکزیمم  ( بازیکن باید تصمیم بگیرد که (
 آیا برای دستیابی به ارزش بیشتر در آینده حاضر به پرداخت هزینه در زمان حال هست یا نه؟

 فرضی: تنشجدول مطلوبیت حاصل شده برای 

)های پیروزیدر جدول زیر تابع مطلوبیت را در هر یک از حالت )Wشکست ،( )L،مصالحه( )P و در نتیجه ادامه  تنشو آغاز نشدن
)اقتصادیمجادالت و مناقشات  )Cنماییم.بررسی می 

 

1H ،
1E  ،1

1
t   1و به ترتیب ضریب ارزش انسانی، ضریب ارزش اقتصادی، ضریب اهمیت زمان های مختلف و ضریب

برای کشور دوم به کار رفته است. با توجه به این نکته که در صورت بروز  2( است. اندیس های 1)بازیکن 1ریسک جنگ برای کشور
ادی و ژئوپولیوتیکی را بدست نخواهد آورد، بنابراین مقدار میان دو کشور و شکست در آن، طرف بازنده هیچ ارزش انسانی، اقتص تنش 𝐻𝐺𝑡، 𝐸𝐺𝑡  و𝐼𝐺𝑡  زمانی اتفاق می افتند که یکی از کشور ها  3الی  1در این حاالت برابر صفر در نظر گرفته شده است. حاالت

ده حالتی است که دو کشور استراتژی نشان دهن 4ترجیح دهد. همچنین حالت  تنشرا به استراتژی عدم شروع  تنشاستراتژی شروع 

 شده برای کشور دوممطلوبیت حاصل برای کشور اولشدهطلوبیتحاصلم 

 

1

2

W

L 

{∑ ( 𝜹𝒕−𝟏𝟏[𝜶𝑯𝟏(𝑯𝑮𝒕 − 𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟏(𝑬𝑮𝒕 − 𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟏 − 𝜶𝑬𝟏)(𝑰𝑮𝒕)])𝑻
𝒕=𝟏 }𝟏−𝜷𝟏

 {∑ ( 𝜹𝒕−𝟏𝟐[𝜶𝑯𝟐(−𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟐(−𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟐 − 𝜶𝑬𝟐)(−𝑰𝑳𝒕)])𝑇
𝑡=1 }1−𝛽2

 

 

P {∑ (  𝜹𝒕−𝟏𝟏[𝜶𝑯𝟏(𝑯𝑮𝒕 − 𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟏(𝑬𝑮𝒕 − 𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟏 − 𝜶𝑬𝟏)(𝑰𝑮𝒕 − 𝑰𝑳𝒕)])𝑻
𝒕=𝟏 }𝟏−𝜷𝟏

 

 

{∑ (    𝛿𝑡−12[𝛼𝐻2(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸2(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻2 − 𝛼𝐸2)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡))𝑇
𝑡=1 }1−𝛽2

 

 

1

2

L

W
 {∑ ( 𝛿𝑡−11[𝛼𝐻1(−𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸1(−𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻1 − 𝛼𝐸1)(−𝐼𝐿𝑡)])𝑇

𝑡=1 }1−𝛽1
 {∑ ( 𝛿𝑡−12[𝛼𝐻2(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸2(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻2 − 𝛼𝐸2)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)])𝑇

𝑡=1 }1−𝛽2
 

C  

0 

 

0 
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مطلوبیت مثبتی را برای یکی از  3الی  1برای یکی از حاالت  تنشرا عقالیی بدانند. در صورتی که استرتژی شروع  تنشعدم شروع 
عدم شروع  طرفین حاصل کند، بازیکن با توجه به احتمال وقوع آن گزینه نسبت به گزینه های دیگر، یکی از استراتژی های شروع و یا

 را اتخاذ خواهد کرد تنش

 . نتیجه گیری 2

 تین  مهمم ترین کاری که هنگام مدل سازی تابع مطلوبیت باید انجام داد تخمین منافع و ضررهای حاصل از شروع و حتی  ادامیه یی 
نامیده م  شود، و آنچه کشیور هیا و سیاسیتمداران آن هیا را بیه  تن جلوگیری م  کند به عنوان هزینه های  تن است. آنچه که از شروع ی  

هدایت م  کند، سود و منفعت  است که جنگ برای آن ها خواهد داشت. از اینرو باید سع  کنیم هزینه هیا و سیود هیای وا عی  را  تن سمت 
شامل هزینه ها و سود های جان ، ا تصادی تن   برآورد شود. تن برآورد کنیم. پس لازم است در ی  چهارچوب علم  هزینه و سود ناش  از 

د و یا سایر سودهای  که در صورت برنده شدن )بازنده شدن( برای برنده )بازنده( در پ  خواهد داشت؛ م  باشد. برآورد هر کیدام از ایین میوار
بیوم را واین مرز سیاس  -ا تصادی نخبگان خاص ضروری است. نتایج به دست آمده از این تحلیل ها م  توانند،  تن برای شروع یا ادامه ی  

 در پی  بین  اتفا ات آت  بسیار کم  کنند و م  توان بر اساس آن استراتژی های مناسب  را اتخاذ کرد.

 .مراجع3

 ( " تئوریبازیهاوکاربردآندرتصمیمگیریمدیران"1333اسکندری، فاطمه؛شاهی، سکینه ؛پارسا، عبدالله ).۱
( " چگونه نظریه بازی ها به بهبود 1332رضایی، محمد جواد؛ نصیری اقدم، علی ؛ موحدی بکنظر، مهدی ؛ رضایتی، آرمان). 2

 ه جورسازی پایدار و کاربرد آن"زندگی کمک می کند؟ درآمدی بر نظری
 .Vol. 119 No.2,pp. 470-378 ( "نظریه بازی ها و تحلیل رفتار سیاسی"1331اسنایدر، ریچارد ). 3
 

.۴  J . R . S. Cristobal, ''The use of Game Theory to solve conflicts in the project management and 

construction industry" International Journal of Information System and Project Management, Vol. 3, 

No. 2, 2015, 43-58 
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بیتس مدل تحت اروپایی معامله اختیار گذاری قیمت

دسترنج،2 الهام ،١∗ صاحبی فرد حسین
ایران شاهرود، شاهرود، صنعتی دانشگاه ریاضی، دانشکده 1,2

dastranj.e@gmail.com ، hsf.١٣٧٢٢ @gmail.com
هستون مدل به پرش کردن اضافه از که بیتس مدل نام به هستون مدل انواع از یکی مقاله این در چکیده:
قیمت گذاری سریع، فوریه تبدیل روش با اروپایی، معامله اختیار مدل، این از استفاده با و معرفی می آید، دست به
می دهد. نشان را سریع فوریه تبدیل روش دقت کارلو، مونت روش با قیمت گذاری نتایج مقایسه ی همچنین شده است.

. اروپایی معامله اختیار سریع، فوریه تبدیل بیتس، مدل هستون، مدل کلیدی. واژگان
2010 Mathematics Subject Classification. 60-XX , 60Gxx

پیش گفتار .١
شده بازار ها این در سرمایه  گذاران جذب سبب که داشته اند چشمگیری رشد مالی بازارهای اخیر، سال های در
کنند. مدیریت را بازار در موجود ریسک خود، دارایی از بهره افزایش علی رغم می کنند، تالش سرمایه گذاران است.
معادله ی می باشد. ٣ معامالت، اختیار جمله از ٢ مالی مشتقات از استفاده ریسک، مدیریت راهکارهای از یکی
قیمت گذاری و بازار مدل سازی برای شروعی شد، ایجاد ۵ خود تامین سبد مدل سازی هدف با که ۴ بلک-شولز معروف
و قرضه اوراق و سهام خرید با فقط سرمایه گذاری، که است مالی ای سبد خود تامین، سبد .[٣] بود مالی مشتقات

.[١] گیرد انجام مالی، سبد به پول تزریق بدون و قرضه اوراق و سهام فروش از ناشی درآمد
بازار با مدل شدن نزدیک و هم سو برای متعددی افراد داشت، وجود بلک-شولز معادله در که نقص هایی دلیل به
بیشتر هستون، مدل شدند، ارائه که مدل هایی بین در زدند. معادله این در تغییرات ایجاد و اصالح به دست واقعی،
معرفی تصادفی فرایند یک صورت به و نبوده ثابت پایه دارایی قیمت ۶ تالطم مدل، این در گرفت. قرار توجه مورد
میانگین به بازگشت خاصیت که می باشد میانگین به بازگشت فرایند تعریف مدل، این مزایای دیگر از می شود.
سمت به همواره دارایی یک قیمت) بازده(یا خاصیت این طبق .[٢] می کند توجیه مالی بازارهای در را تالطم  ها
یعنی می کند. حرکت دارایی همان بلندمدت میانگین سمت به دقیق تر طور به یا بازار، قیمت) بازده(یا میانگین

بازمی گردند. میانگین سمت به همواره میانگین از بیشتر یا کمتر بازده های
تصادفی فرآیند یک می توان مثال، عنوان به دارد. باالیی تغییر پذیری و توسعه توانایی مدل، این دیگر، طرفی از
میخایلوف مدل زمان، به متغیرها کردن وابسته با یا کرد. ایجاد را مضاعف هستون مدل و کرد اضافه مدل به دیگر

می آید. دست به ٧ نوگل و
تبدیل روش از سپس شده است. معرفی ٨ بیتس مدل نام به هستون، توسعه یافته ی مدل های از یکی مقاله، این در
انجام ١١ اروپایی معامله ی اختیار قیمت گذاری ،[۵] شد ارائه ١٩٩٩ سال در ١٠ مادان و کار سال در که ٩ سریع فوریه

١سخنران∗
Derivetives Financial٢

Options٣
Black-Scholes۴

portfolio Self-financing۵
Volatility۶

Nogel and Mikhailov٧
Bates٨

Transformation Fourier Fast٩
Madan and Carr١٠

Option Call European١١
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قرار بررسی مورد روش سرعت و دقت و شده اند مقایسه ١٢ کارلو مونت روش با قیمت گذاری نتیجه های شده است.
گرفته است.

دارایی ای ١٣ سررسید زمان در می تواند آن دارنده ی که است قراردادی اروپایی، )معامله ی (فروش خرید اختیار یک
.[٧] کند(بفروشد) خریداری می گویند) ١۴ توافقی قیمت آن به که مشخص( قیمتی با را

مدل .٢
مدل این هستون، مدل به ١۵ پواسون توزیع تابع با یکسان و مستقل پرش هایی افزودن با بیتس ١٩٩۶ سال در

کرد. نزدیک  تر پرتالطم بازار های به و داد ارتقا را
.[۴] است زیر صورت به تالطم و قیمت فرایند برای بیتس مدل

dSt = (r − ΛµJ)Stdt+
√
vtStdW1,t + JStdÑt (٢ . ١)

dvt = κ(θ − vt)dt+ σv
√
vtdW2,t (٢ . ٢)

شرطی، پرش های تصادفی درصد J ساالنه، پرش های تکرار Λ ریسک، بدون بهره ی r قیمت، فرآیند St آن در که
به بازگشت سرعت κ > 0 تالطم، فرآیند vt ، λ سختی درجه با پواسون فرایند Ñ پرش، فرآیند میانگین µJ

براونی فرایند دو W2,t و W1,t و ١٨ تالطم فرایند واریانس σ > 0 ، ١٧ بلندمدت میانگین θ > 0 ، ١۶ میانگین
است. برقرار (٢ . ٣) رابطه ی یعنی هستند. ρ ١٩ همبستگی ضریب با

EP = ρdt (٢ . ٣)
همچنین

1 + J ∼ logN(µS , σ
2
S) (۴ . ٢)

است. زیر صورت به µS و µJ میان رابطه ی و
µJ = exp(µS +

σ2
S

2
)− 1 (۵ . ٢)

مشخصه تابع .٣
بیتس، مدل مشخصه ی تابع است. مدل ٢٠ مشخصه ی تابع تعیین به نیاز سریع، فوریه تبدیل از استفاده برای

می شود ظاهر تفاوت پرش، بخش در فقط است، هستون مدل همانند
.[۶] است زیر صورت به بیتس مدل مشخصه ی تابع .٣ . ١ قضیه

ϕj(φ;xt, vt) = E[ϕj(φ;xT , vT )|Ft]

= E[eiφ lnST |(xt, vt)] (٣ . ١)
= exp[Cj(τ, φ) +Dj(τ, φ)vt + P (φ)Λτ + iφxt]

آن در که
P (φ) = −µJ iφ+ [(1 + µJ)

iφeσ
2
S( iφ

2 )(iφ−1) − 1]

carlo monte١٢
Maturity١٣

Price Strike١۴
process Poisson١۵

reversion of Rate١۶
variance run Long١٧

volatility of Volatility١٨
Correlation١٩

Function Characteristic٢٠
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می باشند. زیر صورت به که هستند هستون مدل مشخصه ی تابع اجزای Dj و Cj توابع و

Cj = riφτ +
a

σ2
[(bj − ρσiφ+ dj)τ − 2 ln(

1− gje
djτ

1− gj
)]

Dj =
bj − ρσiφ+ dj

σ2
(
1− edjτ

1− gjedjτ
)

آن ها در که
gj =

bj − ρσiφ+ d

bj − ρσiφ− dj

dj =
√

(ρσiφ− bj)2 − σ2(2µjiφ− φ2)

µj =

{

1
2 , if j = 1;

− 1
2 , if j = 2;

bj =

{

κ+ λ− ρσ, if j = 1;

κ+ λ, if j = 2;

a = κθ

پژوهش دست آورد های .۴
١ جدول در شده است. انجام بیتس مدل تحت اروپایی معامله ی اختیار قیمت گذاری روش، چهار از استفاده با
ستون شده است. مشخص اختیار قیمت دقیق مقدار اول سطر در می شود. مشاهده قیمت گذاری این از حاصل نتایج
MATLAB نرم افزار که است زمانی مقدار چهارم ستون و درصد حسب بر روش خطای به مربوط جدول سوم

کرده است. الزم محاسبات صرف
است. معامله اختیار توافقی قیمت مقدار K پارامتر

بیتس مدل تحت قیمت گذاری نتایج :١ جدول

زمان(ثانیه) (%) خطا قیمت روش
0.0030 0.0000 31.6284 دقیق مقدار
1.8040 0.1447 31.6742 مسیر ۵٠٠٠٠ با کارلو مونت
3.8020 0.0987 31.6597 مسیر ١٠٠٠٠٠ با کارلو مونت
5.6010 0.1568 31.6780 مسیر ١۵٠٠٠٠ با کارلو مونت
0.0290 −0.1315 31.5869 سریع فوریه تبدیل

S0 = 100, K = 70.46, κ = 2, θ = 0.06, σV = 0.1, v0 = 0.06, ρ = 0.9
Λ = 3, µS = −0.05, σS = 10−4

روش این که نقصی اما است، معامالت اختیار قیمت گذاری جهت متداول روش های از یکی کارلو مونت روش
تعداد از استفاده هزینه ی که باشد زیاد نمونه مسیر های تعداد که می رود باالتر زمانی روش دقت که است این دارد
١ جدول در که همانگونه اما است. MATLAB چون نرم افزاری در حتی محاسبات شدن زمان بر زیاد، مسیرهای
که است برخوردار کارلو مونت روش به نسبت باالتری سرعت و دقت از سریع فوریه تبدیل روش می شود، مشاهده

شود. استفاده روش این از معامالت اختیار قیمت گذاری در شده سبب امر این
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 رویکرد نگاشت دانش :ریاضیات مالی به مثابه مطالعه ای بین رشته ای
 الله صادقیحجت

 د، دانشگاه یزو اجتماعی علوم انسانیپردیس  مدیریت و حسابداری، اقتصاد،دانشکده  استادیار 

Sadeqi@yazd.ac.ir 

 

در رویکرد نگاشت دانش،  پژوهش های صورت گرفته در یک حوزه معرفتی به  صورت سامان مندی تحلیل و بررسی  چکیده:
ه می شود. حاصل این تحلیل سامان مند، شناسایی مهمترین منابع، مهمترین پژوهشگران، مهمترین مفاهیم کلیدی مطرح و شبک

ارتباطی آن ها با یکدیگر است. ریاضیات مالی به عنوان زمینه ای بین رشته ای حاصل  تشریک مساعی و نیز تسهیم دانشی 
است که ریاضی دانان و دانشمندان  مالی با یکدیگر داشته اند. به عنوان یک مساله پژوهشی بررسی تاریخ این همکاری علمی  از 

 منبع منتشر شده در پایگاه  وب آو ساینس 0033ست. در این پژوهش با بررسی نزدیک به حیث شکلی و محتوایی حایز اهمیت ا

 WOS   مشخص می شود، مهم ترین پژوهشگران ریاضیات مالی  در چه مجالتی یافته های خود را منتشر کرده اند و مهمترین
ای از ارجاعات علمی بین ریاضی دانان شکل  موضوعاتی که در این ساحت فکری مطرح بوده است، چه بوده اند. بنابراین  شبکه

 گرفته است  که تحلیل آن ها می تواند پیش بینی روندهای تولید علم در ریاضیات مالی  در دسترس پژوهشگران قرار دهد. 
 

 نگاشت دانش، مطالعات بین رشته ای، ریاضیات مالی واژگان کلیدی:
 . پیشگفتار1

از اهمیت  ،ریاضیات مالی به عنوان حوزه ای بین رشته ایگفتمان  ( مرکزی، مولفه ها و مفاهیم محوری )دال های  مختصات
عالوه بر برجسته سازی مهمترین روش ها، مفاهیم، افراد و  ،پژوهشی روشنی برخوردار است. تجزیه و تحلیل این مختصات
و اصالح انحراف های احتمالی  به شکل گیری تصوری از آیندهنهادهایی که در شکل گیری این ساحت معرفتی نقش داشته اند، 

پیدا می کنند. در  مساعدت می کند. به لحاظ معرفت شناختی، علوم مختلف از حیث موضوع، روش و غایت از یکدیگر تمایزنیز، 
های حوزه های دخیل و غایت  ها ، روشها مرز بین موضوعو یا چند ساحت معرفتی، مطالعات بین رشته ای اما در اثر تعامل د

ایه می شود. چنان که مشاهده می شود، ریاضیات مالی نیز موضوعات، روش ها و غایت های دانش ریاضیات م-کمرنگ و میان
گر پیوند داده است.  با این وجود مساله اساسی آن است که کیفیت این پیوند به چه شکل بوده و البته به و دانش مالی را با یکدی

چه شکل ادامه پیدا می کند.  فرض کنید که مطالعه ی کامال ریاضی باشد و اصال به مفاهیم مالی مربوط نباشد و مطالعه ای دیگر 
. در طیف ) البته با فرض وجود چنین مطالعه ای( ی به ریاضیات نداشته باشدباشد و هیچ ربطصورت گرفته کامال در دانش مالی 

میان این دو مطالعه، بسیاری از  مطالعات ریاضی مالی قرار می گیرند که کمابیش هم ریاضی اند و هم مالی. با این وجود پرسش 
اضی دانان بر غنای ریاضیاتی تاکید بیشتری ری اساسی آن است که میزان بهینه این ترکیب، کجای این پیوستار قرار می گیرد؟

سوگیری دارند و مالی دانان با تمرکز بر حل مساله، امساک در کاهش  ،به سویه ریاضیاتی مطالعه ،دارند و بنابراین در پیوستار
فایت مدل های کمی ، کیگرایی و تاکید بر واقع گرایی، به سویه مالی مطالعه، سوگیری دارند. هر چند جریان هایی چون مالی رفتار

و ریاضی را به چالش می کشند اما اهمیت انکار ناشدنی روش های ریاضی، جریان تلفیقی ریاضیات مالی را به پیش می برد. در 
چاپ شده اند،   WOSاین نوشتار، روند مطالعات بین رشته ای ریاضیات مالی بر اساس مقاالتی که در مجالت نمایه شده در 

 0303بنابراین در گام اول اطالعات کتابشناختی کامل ) شامل ارجاعات مقاله ها به یکدیگر(  حدود  ی گیرد.مورد  بررسی قرار م
داده شد. این بسته به صورت خاص برای تدوین   Rنرم افزار   bibliometrixگرفته و به عنوان ورودی به بسته   WOSمقاله از 
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در این بسته، مقاالت نمایه شده از جنبه هایی چون تعداد و تنوع    [.1]نگاشت دانش در حوزه های مختلف طراحی شده است.  
آن ها، نویسندگان و مجالت فعال و شبکه ی اجتماعی  و نیز شبکه مفهومی حوزه مورد نظر، بازنمایی می شود. آن چه در ادامه 

 و با ابزار مذکور  به دست آمده است. می آید، مختصری است از نگاشت دانش  در حوزه ی ریاضیات مالی که در قلمرو  یادشده
 

 مهمترین منابع در حوزه ریاضیات مالی. 2
پس از تحلیل کتاب شناختی مهمترین منابعی که در زمینه ریاضیات مالی به انتشار یافته ها و نوآوری های ریاضیات مالی 

 hدر این موضوع و نیز قانون بردفورد و نمایه  پرداخته اند، شناسایی شدند. این منابع )مجالت( از حیث تعداد مقاالت منتشره 
 QUANTITATIVE    رتبه بندی  شده اند.  همان گونه که مالحظه می شود مجالت برتر در این حوزه عبارت اند از:

FINANCE  مقاله،  1033باMATHEMATICAL FINANCE  مقاله،  330باFINANCE AND 

STOCHASTICS  مقاله،  344باSIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS  مقاله و  021با
MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS  مقاله. 132با 

SOURCE Rank Freq cumFreq Zone 

QUANTITATIVE FINANCE 1 1807 1807 Zone 1 

MATHEMATICAL FINANCE 2 643 2450 Zone 2 

FINANCE AND STOCHASTICS 3 499 2949 Zone 3 

SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS 4 321 3270 Zone 3 

MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 5 162 3432 Zone 3 

 : قانون بردفورد برای مجالت برتر1جدول
براساس قانون بردفود، مجالت بر اساس تراکم مقاالت چاپ شده در موضوع در نواحی مختلفی دسته بندی می شود. مهمترین 

در ناحیه یک،    QUANTITATIVE FINANCEمجله ه یک و به ترتیب بعد از آن قرار می گیرند. انحصار مجالت در ناحی
مقاله  1033  با چاپ)همچنان که مشاهده می شود هیچ مجله دیگری در ناحیه یک قرار ندارد( نشان می دهد که این مجله 

ریاضیات مالی داشته است.  تحلیل و بررسی مقاالت منتشره در پژوهشی بیشترین سهم در تولید علم و شکل گیری بدنه و هویت 
این مجله می تواند، به درک روندهای رایج در حوزه ریاضیات مالی  بیانجامد. حوزه ای که به تعبیر دیگر مالی کمی نیز خوانده می 

در این مجالت را نشان می دهد.  سیر رشد مقاالت ریاضی مالی 1در نمودار  عنوان این مجله نیز با آن متناسب است. و  شود
 بیشترین رشد به مجله ی برتر اختصاص دارد.

 
 . رشد مقاالت ریاضی مالی در مجالت برتر1نمودار
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 مهمترین نویسندگان در حوزه ریاضیات مالی .3

را بر برتر  ، نویسندگان 2جدول  پس از شناسایی مهمترین منابع، مهمترین نویسندگان و پژوهشگران این حوزه، مطرح می شوند. 
دیلیپ مادان، استاد برجسته  افرادی چوناساس تعداد مقاالت و سهمی که در آن داشته اند، رتبه بندی کرده است. در این فهرست

مالی کمی دانشگاه مریلند، ژوهانس ماهله کابره استاد ریاضی کالج سلطنتی انگلیس ، اکهارد پالتن، استاد مالی کمی دانشگاه 
، فیزیکدان فرانسوی و استاد مالی کمی در بوچاد ژان فیلیپ ،استاد تحقیق درعملیات دانشگاه کلمبیا ژوزانیو صنعتی سیدنی، 

در قرار دارند.  ، استاد مهندسی ریسک دانشگاه نیویورککارپیتر و  ل پلی تکنیک فرانسه و عضو فرهنگستان علوم این کشوراکو
کسفورد و کالج سلطنتی انگلیس و مولف دایره  این فهرست همچنین نام راما کانت، استاد برجسته رباضی مالی در دانشگاه آ

 المعارف مالی کمی نیز به چشم می خورد.

Authors Articles Authors-Frac Articles Fractionalized 

MADAN DB 31 MADAN DB 16.917 

MUHLE-KARBE J 25 REBONATO R 14.333 

PLATEN E 22 ROGERS LCG 13.333 

ZHOU XY 22 ZUMBACH G 11.833 

BOUCHAUD JP 21 FILIPOVIC D 11 

CARR P 21 GUASONI P 10.833 

FILIPOVIC D 21 CONT R 10.333 

GUASONI P 21 PLATEN E 9.95 

JACQUIER A 20 KARDARAS C 9.917 

LILLO F 20 SCHACHERMAYER W 9.917 

 . نویسندگان برتر در حوزه ریاضیات مالی2جدول 
 از سویی دیگر دانشگاه هایی که بیشترین تولید علم در ریاضیات مالی را رقم زده اند، به شرح زیر هستند. 

Affiliations Articles 

UNIV OXFORD 141 

COLUMBIA UNIV 100 

PRINCETON UNIV 81 

BOSTON UNIV 78 

FRANCE. 77 

ECOLE POLYTECH 71 

CHINESE UNIV HONG KONG 60 

UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL AND MED 60 

UNIV CAMBRIDGE 58 

SWISS FINANCE INST 56 

 برتر در حوزه ریاضیات مالی های دانشگاه. 0جدول
دانشگاه کرنل، دانشگاه صنعتی سویس، دانشگاه صنعتی سیدنی، دانشگاه میشیگان، دانشگاه مریلند، دانشگاه کارنگی ملون، 

امریکا دانشگاه تگزاس استین و دانشگاه زوریخ درمراتب بعدی قرار می گیرند. با این وجود از حیث تعداد ارجاعات دانشگاه های 
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ارجاع و  3143ارجاع، آلمان با  0333بار ارجاع، انگلیس با  13143ارجاع در رتبه نخست و پس از آن فرانسه با  13330با 
 بار ارجاع در مراتب بعدی قرار میگیرند.  2220سویس با 

 
 مقاالت پر ارجاع و تاثیر گذار .4

م آرتزنر و همکاران در خصوص معیارهای منسجم ریسک برمی مقاالت بررسی شده، بیشترین ارجاع به مقاله بسیار مهر میان د
گردد. پس از آن، مقاله کاروی و دیگران درباره کاربرد معادالت دیفرانسیل تصادفی بازگشتی در مالی، مقاله ی بسیار مهم راما 

ان آلمانی در خصوص چاپ شده در مجله مالی کمی و مقاله هانس فولمر، ریاضید کانت درباره ویژگی های بازده های مالی
 معیارهای محدب ریسک قرار می گیرد.

Paper Total Citations TC per Year 

ARTZNER P, 1999, MATH FINANC 2975 148.75 

EL KAROUI N, 1997, MATH FINANC 981 44.5909 

CONT R, 2001, QUANT FINANC 881 48.9444 

FOLLMER H, 2002, FINANC STOCH 527 31 

LI D, 2000, MATH FINANC 401 21.1053 

CARR P, 2003, MATH FINANC 341 21.3125 

 . مقاالت پر ارجاع در ریاضیات مالی3جدول
پیشتازی مجالتی چون مالی ریاضیاتی، مالی کمی و مالی تصادفی که در این فهرست آمده اند مشخص می شود. در این  با این

مقاالت شبکه ی مفهومی زیر نمایان شده است. به عبارت دیگر پژوهشگران ریاضیات مالی بر این مفاهیم تمرکز پژوهشی داشته 
 اند.

 
 . شبکه مفهومی ریاضیات مالی2نمودار

 تیجه گیرین .5
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به نظر می رسد پژوهشگران مالی، در طی چند دهه گذشته بر تمرکز بر مفاهیمی چون مدل سازی بازده، نرخ های بهره، انتخاب پرتفوی، 
ه آربیتراژ، مفاهیم تصادفی و معادالت تصادفی، نقش روشنی در شکل گیری بدنه دانش در ریاضیات مالی داشته اند. روندی که احتماال در آیند

 نیز ادامه خواهد داشت.
 مراجع .6

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science 

mapping analysis. Journal of Informetrics , 11(4), 959-975  
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 های زمانی مالیی سریبرای سنجش فاصله (DTW)کاربرد روش پیچش زمانی پویا 
 

 2تبارمژگان بهشتی، 1الله صادقیحجت

 ددانشکده علوم انسانی، دانشگاه یز مدیریت و حسابداری، روه اقتصاد،استادیار گ1

Sadeqi@yazd.ac.ir 

 دانشگاه یزد کارشناسی ارشد مدیریت مالی،2

M.Beheshti@stu.yazd.ac.ir 

ک یها، بر اساس چ دانشی در رابطه با تعداد یا ویژگی گروهیکاوی است که بدون ههای دادهنیکبندی یکی از تکخوشه چکیده:
تواند می هاحرکتی قیمتروند تغییرات، جهت ارزیابی هم بندی براساس مشابهت درکند. خوشهبندی میگروه ها راداده ،معیار شباهت

حرکتی ارزش الزم است که به میزان همبستگی یا به عبارتی هم ،بسیار مفید باشد. چرا که برای کاهش ریسک از طریق متنوع سازی
ن حرکتی، بیبندی و بررسی همهای متعددی به خوشهپژوهشپژوهشگران در تاکنون . یک سبد سهام توجه شود های موجود درسهام

ی مختلف هاهای مربوط به بورس اوراق بهادار کشورشاخصهای موجود در یک بورس اوراق بهادار و همچنین و یا شاخصسهام 
های زمانی هستند ها به صورت سریشاخص و مختلف هایسهام شرکتقیمت  از جمله های بورسینجا که دادهاند. از آپرداخته

گیری حرکتی آنها در ابتدا مستلزم اندازهها براساس مشابهت در روند تغییرات، جهت بررسی میزان همبستگی یا همبندی آنخوشه
گیری . توابع متعددی جهت اندازهها استتشابه/فاصله بین آنی زمانی و تشکیل ماتریس )عدم(هابین سری ی/فاصلهشباهت)عدم(

ر از میان توابع موجود، به معرفی معیا گیری فاصلهترین توابع اندازهدر این پژوهش ضمن معرفی پرکاربرد ؛این فاصله وجود دارد
خ دادن ان رهای مالی که الزم است مستقل از زمهای زمانی مربوط به دادهحرکتی بین سریپیچش زمانی پویا برای تعیین میزان هم

 ایم.الگوی یکسانی در تغییرات داشته باشند، پرداخته
 بندی، معیار مشابهت، پیچش زمانی پویاخوشه واژگان کلیدی:

 . پیشگفتار1
عامل جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است. از  ترینبورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهم

 هایها، ضمن به حرکت در آوردن چرخآوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکتدیدگاه اقتصاد کالن بورس اوراق بهادار با جمع
نافع مز افزایش درآمدهای مالیاتی، ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیهای مورد نیاز پروژهاقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه

رو، ین از ابرد. میناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می آورد و در کنار آن، اثرات تورمی اقتصادی چشمگیری به ارمغان
ا را برگزینند از اهمیت هگذاری، سهام شرکتهای مختلف سرمایهگذاران بتوانند از میان گزینهوجود آوردن شرایطی که سرمایهبه

گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف گذاری از دیدگاه اقتصاد خرد سرمایهبا توجه به تعریف سرمایه برخوردار است. ایویژه
یت مگذری در آن از آن جهت حائز اهسرمایهفعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده بنابراین انتخاب سهام مناسب و 

ی فرصت از دست رفته است؛ به این معنی که به دلیل وجود تورم در اقتصاد با گذشت زمان قدرت باشد که وجه نقد دارای هزینهمی
سب تواند کگذار عالوه بر حفظ ارزش پول خود میگذاری در بورس اوراق بهادار سرمایهخرید پول کم خواهد شد؛ بنابراین با سرمایه

 درآمد کند.

دست آوردن هرگونه اطالعات در تحلیل بازار از ارزش زیادی برخوردار است؛ چرا که داشتن گران بازار، بهز منظر معاملها     
بندی و تعیین در همین راستا خوشه. [1]دای بزرگ شوگذاری را کاهش دهد و حتی باعث سودهتواند ریسک سرمایهاطالعات می
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 ها از طریق متنوعآنو کاهش ریسک گذاران تواند در انتخاب سبد سهام سرمایهبین سهام یا صنایع مختلف می حرکتیمیزان هم
از  زمانی انجام شده است.های ان سریمیی فاصله گیریاندازهی زیادی در زمینههای گذشته پژوهشی در دهه .موثر باشدسازی 

هر رویکرد به صورت ماتریسی تحت عنوان ی نتیجه که رائه شده استگیری ادازهسیعی از رویکردها جهت این اناین رو طیف و
ده و به است استخراج ش jو  i زمانیسریحرکتی میان دو آن بیانگر میزان شباهت و یا هم (i, j)ی هت، که هر درایهشابمماتریس 

 گیرند.بندی مورد استفاده قرار میعنوان ورودی فرایند خوشه

گیری فاصله و به دنبال آن تشکیل ماتریس )عدم(تشابه/فاصله از اهمیت باالیی از این رو شناخت بهترین روش برای اندازه     
ی ی فاصلهد در خانوادهگیری فاصله پرکاربرد موجوبه بررسی معیارهای اندازه پژوهش حاضری ر ادامهد باشد.برخوردار می
 پردازیم.می 2DTWی و معرفی معیار فاصله 1مینکوفسکی

 زمانی مالیهای سب برای سریی منافاصله گیریاندازههای . بررسی معیار2
 ی مینکوفسکی:ی فاصلهخانواده
یا بلوکی و  4، منهتن3ی اقلیدسیفاصله گیریاندازهی مینکوفسکی که شامل معیارهای معروفی همچون معیار ی فاصلهخانواده

 را در بر دارد. در حالت کلی زمانیسریی بین دو گیری )عدم(شباهت/فاصلهی اندازهها در زمینهمعیاراست، پرکاربردترین  5چبیشف
 nبا طول برابر }nb ,… ,ib ,…, 3b ,2b ,1b{=  B و } = na …, ,ia…,  ,3a ,2a ,1aA{ زمانیسریی مینکوفسکی برای دو فاصله

,𝐷𝑖𝑠𝑡𝑀𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖(𝐴 شود:میی زیر حاصل از رابطه  𝐵) = (∑ |𝐴𝑖 − 𝐵𝑖|𝑚𝑛𝑖=1 ) 1𝑚               (2.1)         

 یگیری فاصلهی حاصل را معیار اندازهبرابر با یک باشد رابطه mعددی حقیقی و مثبت است. در صورتی که  mکه در این رابطه      
,𝐷𝑖𝑠𝑡𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴 کنیم:میی زیر محاسبه این فاصله را با استفاده از رابطه Bو  A زمانیسریدر نتیجه برای دو  ؛نامندمیمنهتن یا بلوکی   𝐵) = ∑ |𝐴𝑖 − 𝐵𝑖|𝑛𝑖=1                (2.2)                                    

. این فاصله چبیشف استی کند که بیانگر معیار فاصلهمیتابع به تابعی میل  اینبه بی نهایت میل کند  mدر صورتی که مقدار      
,𝐷𝑖𝑠𝑡𝐶ℎ𝑒𝑏𝑦𝑠ℎ𝑒𝑣(𝐴 کنیم:میی زیر محاسبه با استفاده از رابطه Bو  A زمانیسریرا برای دو   𝐵) = 𝑀𝑎𝑥𝑖  |𝐴𝑖 − 𝐵𝑖|               (2.3) 

ی به کار برده شده در گیری فاصلهاندازهترین معیار ترین و معمولیکی از ابتدایی mبرای متغیر  2در این میان به ازای مقدار      
با بر اساس معیار اقلیدسی  Bو  A زمانیسریدو  ی بینفاصلهشود. میی اقلیدسی حاصل های مالی  با عنوان فاصلهپژوهش

,𝐷𝑖𝑠𝑡𝐸𝐷(𝐴 :شودی زیر محاسبه میاستفاده از رابطه  𝐵) = √∑ (𝐴𝑖 − 𝐵𝑖)2𝑛𝑖=1                 (2.4) 

ر انجام ت باال دسرع علتبه  یی کهبا وجود کارایی باالی اقلیدسی ی مینکوفسکی از جمله فاصلهخانوادهی فاصلههای معیار     
پرت و نویز موجود در مجموعه های به داده نسبت حساسیت باال هایی مانندمحدودیتدارای  دارند، ی نتایج مطلوبمحاسبات و ارائه

                                                            
1  Minkowski distance 
2 Dynamic time warping 

3 Euclidean distance 

4 Manhattan distance 

5 Chebyshev distance 

د کار و ی ما یات ریا س ا ن ھار
١٣٩٨ تیرماه ۶ و ۵

4
th Conference on Financial Mathematics and Applications

26-27 June 2019

١٠٣



 

 یریگاندازهزمانی به صورت نقطه به نقطه و یا به عبارتی بر های سریی تنها برمقایسهها به عالوه این روش نیز هستند؛ها داده
زمانی با طول برابر کاربرد داشته و همچنین به علت های سریی در نتیجه تنها برای مقایسه د؛نشباهت در هر گام زمانی تمرکز دار

به خوبی عمل نکرده و نتایج بدست آمده از دقت باالیی ها در برخورد با شیفت زمانی در دادهها وجود این محدودیت زمانی این معیار
در نظر بگیرید. با تمرکز بر  را (1ه در شکل)نشان داده شد Bو  A زمانیسریدو  برای فهم بهتر این مسئله د بود.نهبرخوردار نخوا

ی یا به عبارتو های زیادی وجود دارد ها تفاوتممکن است چنین به نظر برسد که بین آن ،در هر گام زمانیسریدو حرکتی مقدار هم
 توان دریافت که این دومیهای زمانی تر به روند حرکتی سریدقیقها وجود ندارد. اما با نگاهی ارتباطی بین روند حرکتی آن

ی بدست جه برخالف نتیجهحرکتی مشابه دارند و درنتی گریبا مقداری شیفت زمانی یا تاخیر زمانی یکی نسبت به دی زمانیسری
 تحرکهم زمانیسری، این دو هابه دلیل محدودیت زمانی این روش ی مینکوفسکیی موجود در خانوادههای فاصلهاساس معیارآمده بر
 [.2]هستند

 
 : بررسی شباهت در هر گام زمانی1شکل 

  (DTW)پیچش زمانی پویا

های زمانی است. اگرچه ی بین سریگیری فاصلهی اندازههای معمول و قوی در حوزهیکی دیگر از معیار نیز DTWی معیار فاصله
ود های موجمعیار اقلیدسی نیست اما نقص ی مینکوفسکی از جملهبرخی معیارهای موجود در خانوده یکارایی این معیار به اندازه

با غلبه بر محدودیت زمانی به خوبی با رانش  DTWشود. دیده نمی این معیاردر  فسکیی مینکوهای موجود در خانوادهدر معیار
ترده در داشته و به طور گس ی مینکوفسکیمعیارهای خانوادهپذیری بیشتری نسبت به ابله کرده و همچنین دقت و انعطافزمانی مق

  شود.میبه کار گرفته  نابرابر با طول برابر و یا های زمانیسری بین ی ارزیابی میزان شباهتزمینه

ی مرجع با چند نقطه از با عنوان نقطه زمانیسریهای زمانی یک نقطه از ی سریدر این روش به جای ارزیابی نقطه به نقطه     
 ی مانند شیفتشود که این روش در برابر نغییرات زمانمیدیگر با عنوان نقاط تست مقایسه شده و این امر موجب  زمانیسری

بی از تواند رفتار مناسمیهای زمانی با طول نابرابر نیز به عالوه این روش در برابر سری تری داشته باشد وزمانی عملکرد مناسب
تصحیح  DTWی ، با استفاده از فاصله(1در شکل) Bو  A زمانیسریی بدست آمده برای دو نتیجه (2)در شکل خود نشان دهد.

 .است هشد

 DTW: بررسی شباهت بر اساس معیار 2شکل  

}B  = ,… ,jb ,…, 3b ,2b ,1b و } = na…, , ia…,  ,3a ,2a ,1aA{ زمانیسریی عملکرد این روش دوبرای درک بهتر نحوه     

}mbهایرا به ترتیب با طول n  وm گیریم. در ابتدا ماتریس در نظر میm*nDIST ی که هر درایه دهیمتشکیل میای را به گونه
dist(i,j) ی ی اقلیدسی بین دو نقطهدر آن بیانگر مجذور فاصلهia و jb

 
,𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖 :شودحاصل  ی زیربوده و از رابطه زمانیسریدر دو  𝑗) = (𝑎𝑖 − 𝑏𝑗)2               (2.5) 
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     }Kp , …, kp…,  ,2p ,1p{ = P  زمانیسریمسیر مطابقت بین دو A  وB  که در آن  دهدمیرا نشانK  بوده  طول مسیربیانگر
> Max(n, m)ساوی مو در نا  K < n+m+1  کند، همچنین میصدقkی متناظر در دو امین عنصر بیانگر ارتباط بین دو نقطه

 باشد:مورد بررسی است. این مسیر تطابق یا تناظر محدود به شرایط زیر می زمانیسری

 انیزمسریی انتهایی دو ی پایان مسیر بر نقطهو نقطه زمانیسریی دو ی شروع مسیر بر اولین نقطهشرط مرزی: نقطه .1
1p = توان گفت و یا به عبارتی میبوده  m*nDISTمنطبق است و این نقاط، متناظر با نقاط ابتدایی و انتهایی ماتریس 

 .است kp [m, n] =و  [1 ,1]

دارای پیوستگی و بدون جهش است. از این رو نقاط مشخص شده در  زمانیسریشرط پیوستگی: مسیر مطابقت بین دو  .2
های قطری، افقی و عمودی حرکت نیز بدون جهش تنها در راستای درایه m*nDISTند و در ماتریس این مسیر همجوار

ik، برقراری دو نامساوی kj, k= [i kp [و i 1-kp] =k, j1-k-1[تن با در نظر گرف کنند.می − ik−1 ≤ jk و  1 − jk−1 ≤ 1  
 .باشدمیمتضمن این مهم 

و در دیگری نیز  روندههای زمانی پیشاقل در یکی از سریدر هر گام حد زمانیسریشرط یکنواخنتی: مسیر مطابقت دو  .3
در صورت  ،k, jk= [i kp [و i 1-kp] =k, j1-k-1[تواند به عقب بازگردد. با در نظر گرفتن رونده است و نمیثابت یا پیش

ikبرقراری دو نامساوی  ≥ ik−1  و jk ≥ jk−1 .این شرط برقرار خواهد بود 

 ی تاب: در یافتن بهترین مسیر باید به این نکته توجه شود که مسیری بهینه است که انحراف آن از قطر ماتریسشرط پنجره .4
و نامساوی  دهی تاب تعیین شبه عنوان عرض پنجره kزیاد نباشد برای محقق شدن این شرط الزم است عددی مانند  |ik − jk| ≤ k برای تمام نقاط مسیر برقرار باشد. 

  
 ی مسیر مطابقتی بهینه: محدوده3شکل 

های وجود دارد. با توجه به ماتریس 8و  6 های مختلفبا طول زمانیسریمسیرهای مطابقت مختلفی برای دو  (4)در شکل     
در مسیر شرط مرزی برقرار نیست،  )الف(ریستوان دریافت که در مسیر مطابقت مشخص شده در ماتمی (4)موجود در شکل

 کندمیشرط یکنواختی را ارضا ن )ج(مسیر مطابقت انتخابی در ماتریس شرط پیوستگی رعایت نشده، )ب(تریسمشخص شده در ما
شرایط می داریم که تماای مسیر مطابقت بهینه )ه(نهایتا در ماتریسو  ی تاب رعایت نشده استشرط پنجره )د(ماتریسنین در و همچ

 .]3[الزم را دارد
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 8و  6های با طول زمانیسری: مسیرهای مطابقت مختلف برای دو 4شکل 
ی با در نظر گرفتن شروط مذکور با حداقل سازی فاصلهمسیر ممکن است؛ در نتیجه این مسیر  ترینمسیر مطابقت بهینه کوتاه     

𝐷𝐼𝑆𝑇𝐷𝑇𝑊 آید:زیر بدست میی تجمعی محاسبه شده با استفاده از رابطه = [𝑚𝑖𝑛 {∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖𝑘 ,  𝑗𝑘)}]12               (2.7) 

گیری تجمعی و بهره یاز تعریف فاصله درنتیجه دستیابی به مسیر مطابقت بهینه با استفادهبرای یافتن حداقل مقدار این تابع و      
,𝑑(𝑖 :آیندی بازگشتی زیر بدست های آن از رابطهدهیم که درایهمیتشکیل ای را به گونه m*nDماتریس ، m*nSTIDاز ماتریس   𝑗) = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖,  𝑗) + 𝑚𝑖𝑛 {𝑑(𝑖,  𝑗 − 1),  𝑑(𝑖 − 1,  𝑗),  𝑑(𝑖 − 1,  𝑗 − 1)}               (2.8) 

با معیار کمترین فاصله  d(0, 0)به سوی  d(m, n)الذکر مسیر بهینه به صورت بازگشتی از عنصر پس از تکمیل ماتریس فوق     
درایه های و  m*nDدر ماتریس  سپس با توجه به مسیر بدست آمده شود.میحاصل و با در نظر گرفتن شروط مذکور، در هر درایه 

بین ی میزان فاصله (2.7)یتوان از رابطهمی بدست آمده و همچنین Pعناصر مسیر مطابقت  m*nSTIDمتناظر با آن در ماتریس 
 مورد بررسی را محاسبه کرد. زمانیسریدو 

 . نتیجه گیری3

انی پویا و مبه معرفی معیار پیچش ز و اقلیدسی پرکاربرد مینکوفسکی، بلوکی، چبیشفهای در این پژوهش ضمن بررسی معیار
پرداختیم. اگر چه این معیار، معایب معیار  ی مورد بررسیفاصله گیریاندازههای برشمرن نقاط قوت آن در مقابل دیگر روش

ورد مهای سازد اما با نگاهی ساده به روند محاسبات آن و مقایسه با دیگر روشمی ی اقلیدسی را برطرفپرکاربردی مانند فاصله
در هر  شباهت گیریاندازهمبتنی بر های بررسی متوجه خواهیم شد که حجم محاسبات در روش پیچش زمانی پویا به مراتب از روش

 الی این روش برخی پژوهشگران ترجیهبا وجود دقت با . به همین علتکاهدمیاین امر از کارایی آن  بوده وگام زمانی، بیشتر 
 زمانی بهره ببرند.های از معیار اقلیدسی برای بررسی میزان شباهت بین سریدهند تا حد امکان می

 مراجع .4
های سهام با استفاده از تئوری پیچیدگی در یک بازار سهام. پایان حرکتی بین قیمتبررسی هم .(1385قاضی کلهرودی، سروش. ). 1

 شریف.ت و اقتصاد. دانشگاه صنعتی نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیری
 2. Aghabozorgi, E., & Wahthe, Y. Stock market co-movement assessment using a three-phase 

clustering method, Expert systems with Applications 41. (2014), 1301-1314. 

3. Muller, M. Dynamic time warping, Springer, http://www.springer.com/978-3-540-74047-6, 

(2007). 
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 مالی بازارهایبررسی مفهوم شبکه در 
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 چکیده
رار ق مورداستفادهمفهومی است که برای درک بهتر این سازه  مالی و شبکههای مالی از مفاهیم بسیار پیچیده دنیای امروز هستند بازار
طه راب مبین یالهر بیانگر یک سهم و  رأس که هر شودمیگفته  ( هایال )لبهو  ( ها)گره رأساز  ایمجموعهمالی به  هایشبکه .گیردمی

است. مطالعات اولیه در این حوزه از مفهوم  شدهانجامین رئوس ابسیار زیادی در جهت درک روابط بین  هایتالش .باشدمیبین سهام 
لیکن، . دهدمیقرار  موردبررسیواع سهام را که وجود یا عدم وجود رابطه بین ان ؛اندبهره بردهتوضیح این روابط ضریب همبستگی برای 

جهت و وزن ارتباط  ،در این روش، نوع رابطه همچنین کند که دارای تقارن هستند،صدق می هاییداده در موردتنها  ضریب همبستگی
 ایرب دیگری هایروشاز مالی  هایشبکهتوصیف  منظوربه، با توجه به شکاف موجود در مطالعات جدید روازاین شود.مشخص نمی

فصیلی ابزاری که به صورتی ت .را فراهم آورد "هم جمعی"نام ه مفهومی بتعریف  این امر زمینه. فاده شداست امل روابط بین رئوستوضیح ک
و  های مالیحاضر در راستای ارائه کلیاتی از شبکه پژوهش دهد.میقرار  موردبررسیهای پیشین، روابط را تر در قیاس با روشو دقیق

 است. شدهتدوین قبل و بعد از برجام بهادار تهرانبورس اوراق  بررسی همچنینو های مطرح در این زمینه بندی مدلجمع

 هم جمعی ،حداقل درخت پوشا ،ضریب همبستگی ،کلمات کلیدی: شبکه مالی
 . پیشگفتار1

 ازاین که استوار است؛ بازار پول و بازار سرمایه ،کار بازار بازار کاال،ی ر سطح کالن بر بازارهای چهارگانهنظام مبتنی بر اقتصاد بازار د
سید راوراق بهادار با سر ،در بازار پول(. 1931 ،همکاران و فالحتی) دهندمی تشکیلرا  مالی بازارهای، سرمایه و پولبازارهای  بین
ش از معموالً بیتر )طوالنی سررسیدهایاوراق بهادار با  ،سرمایه بازار و در مدتکوتاهتأمین مالی  منظوربه (یک سالکمتر از ) مدتکوتاه

سرمایه نیز خود به دو گروه بازار  بازار .گیرندمیمبادله قرار  مورد ،هاشرکت بلندمدتو  مدتمیان هایداراییتأمین مالی جهت  (یک سال
ه اوراق برای مبادل محلی ،و نوع دوم انتشاریافتهبرای مبادله اوراق بهادار تازه  مکانی ،نوع اول شود کهتقسیم میاولیه و بازار ثانویه 

 کارهایراه طراحی و توسعه برای سهام هایبورس وتحلیلتجزیه (1931و همکاران، زادهرجب) است منتشرشدهبهادار از قبل 

 ،بنابراین؛ است سودمند و مهم یابندمی تکامل زمان طول در سهام هایبورس چگونه در اینکه ته،شذگ این از .است حیاتی ،گذاریسرمایه
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 اجازه شبکه نظریه توسعه شد. تبدیل گذشته هایسال در محبوب پژوهش کار دستور یک به ،سهام داخل بازارهای در الگوها توصیف

( بازار مالی یک سیستم 2111،همکاران و تاباک بنجامیندهد )می را شفاف روشی و ساده بسیار نمونه یک در الگوها این آشکار ساختن
در  و همچنیناست آن دشوار  بینیپیشفهم و است و برانگیزبحثهمچنان  که (2111،همکاران)کستا و  شودمیقلمداد ار پیچیده بسی

رهنی  هایوامبه علت  2113-2111مالی  بحران ،(2119 ،)انال1331اکتبر سال  13اقتصادی مثل جمعه سیاه  هایثباتیبی مقابل
 منظوربه( وزنبییا  موزون ،جهتبییا  دارجهتپیچیده ) هایشبکه اخیراً .باشدمیحساس  (2111،)ژانگ و همکارانبدون پشتوانه 

و  ودشمینمایش داده  رأسیک  یوسیلهبه هر سهم هاشبکهدر این . اندشدهشناسایی استفادهقابلبهتر بازارهای مالی  توصیف و درک
 .شودمینشان داده  کندمیرا رمزگذاری  هافاصله بین آن کهیک یال  وسیلهبه دو سهمهمچنین اثر متقابل 

 مالیشبکه  ماهیت

 را سهام هایقیمت یشبکه اگر اند.شده هم متصل به هایال یوسیلهبه که شودمی تعریف هاگره از ایمجموعه عنوانبه معموالً شبکه یک

 دارای اندشده متصل هم به که سهامی دو که است این گربیان گره بین دو یال یک و هستند فردی سهام هاگره آنگاه بگیریم نظر در

 عالمت با معموالً که شودمی نامیده رأسآن  یدرجه شوندمی جمعآن  در یا شدهخارج رأس یک که از هایییال تعداد هستند. هاییشباهت

k  یک گره کهاین احتمال اساساً   داد ارائه چگالی احتمال تابع قالب درریاضی  لحاظ به توانمی را مفهوم این .شودمیداده  نشان 

 توزیع این .آیدمی توزیع به دست تابع آنگاه کنیم رسم k مقابل در را p(k) اگر و شودمی بیان p(k) صورتبه باشد داشته  kیدرجه

 .دهدمی توضیح شودمی متصل هم به سهام هایقیمت یشبکه چگونه کهاین درباره
ریب تابعی از ض عنوانبهشود که فاصله بین دو سهام را در حوزه بازارهای مالی مطالعات منتگنا محسوب می شدهانجاماولین مطالعات 

همبستگی پیرسون محاسبه کرده و گراف کاملی را تشکیل داده است و سپس با استفاده از روش حداقل درخت پوشا اقدام به استخراج 
 های اقتصادی کرده است.دهی سهام بر اساس فعالیتبندی و سازماناطالعات مفیدی همچون ایجاد طبقه

 گرفته مورد استفاده قرارگیری میزان تغییرات مشترک بین بازارهای سهام اندازه منظوربهی روش عنوانبهطورکلی ضریب همبستگی به
کمی  تواند در شرایطبنابراین نمی ؛کندطور کامل متقارن هستند را توصیف میکه به سهام است. این روش میزان ارتباط بین دو بازار

متغیرهای  کهامیهنگان کم تغییر کند تغییر بازار دیگر به چه میزان است عالوه بر آن مثالً زمانی که شاخص بازار به میز .توضیحی ارائه دهد
ترک به روش دیگری برای بررسی تغییرات مش روازاینها چگونه تغییر خواهد کرد. مستقل و متغیرهای وابسته تغییر کنند رابطه بین آن

سازد تا میزان تغییرات بین بازارهای سهام محاسبه ین بستر را فراهم میبین بازارهای سهام نیاز است. به همین جهت نظریه هم جمعی ا
معرفی شد این مفهوم در پاسخ به سؤاالتی چون آیا یک رابطه تعادلی  1331شود. مفهوم هم جمعی اولین بار توسط گرانجر در سال 

و...  یابدهای مالی افزایش یا کاهش میأثیر بحرانبلندمدت بین بازارهای سهام وجود دارد، رابطه هم جمعی بین بازارهای سهام تحت ت
 قرار گرفت. مورداستفاده

در قلمرو  اهیشرفتترین پی بسیاری از اقتصاددانان از مهمبه متون اقتصادسنجی وارد شد و به گفته 1331گرایی در اواسط دهه تحلیل هم
اگر دو یا چند متغیر که هریک در طول زمان دارای میانگین،  یگردبیان به .(1332رود )چارمزو ددمن،سازی تجربی به شمار میمدل

های حاصله کاذب خواهند بود؛ اما اگر متغیرهای های رگرسیونی به کار رود رگرسیونواریانس و کوواریانس متغیر هستند در تخمین معادله
می همگرایی عبارت از مطالعه ثبات روابط بلندمدت مفهو ازنظرهای کاذب دیگر صادق نخواهد بود. مزبور همگرا باشند مسئله رگرسیون

( مطابق روش انگل و گرانجر اگر یک رابطه تعادلی بلندمدت ساکن بین دو متغیر غیر ساکن وجود 1331ست )کالیراجان،ا بین متغیرها
 داشته باشد این دو متغیر همگرا خواهند بود.
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 برایآن  از توانمی که داد؛ پیشنهاد را( MSTپوشا ) درخت حداقل روش ،شبکه توپولوژیکی هایویژگی بررسی برای( 1333مانتگنا )

 را سهام بازار شبکه مانتگنا. کرد استفاده سهام همبستگی اساس بر بازار در شدهمعامله فردمنحصربه سهام بندیگروه یپروسه یمشاهده

 بندیگروه پروسه از اقتصادی لحاظ به سهام بین ایجادشده شبکه این که دریافت و ساخت تصویری صورتبه MST روش از استفاده با

 .است برخوردار اهمیتی قابل

 
 بورس اوراق بهادار تهران سریاسرمطالعه تجربی: درخت پوشای 

تا ابتدای  39سال ماهدی( و بعد از برجام )از ابتدای 39تا ابتدای سال  32از ابتدای سال قبل ) سریسرااز مقایسه دو درخت پوشای 
اند عبارت هستند از هایی که دارای بیشترین ارتباط و اهمیت بودهتوان دریافت که قبل از برجام شاخصمی (31خردادماه سال

های بازار است که در بعد از برجام شاخص در حالی. این وزنهمو قیمت  وزنهمتر، کل شرکت بزرگ 91های آزاد شناور، کل، شاخص
های شود که هرچند شاخصمشاهده می  دارای بیشترین ارتباط و اهمیت هستند. وزنهمتر، صنعت و کل شرکت بزرگ 91اول، کل، 

 نتایج شناسیروش قلمرو مطالعه سال پژوهشگران ردیف

های توپولوژیکی ویژگی 2111 تاباک و همکاران 1
 شبکه بورس سهام و ارز

 724سهم را در قالب  71این پژوهش همبستگی بین 
 دهد.قرار می وتحلیلتجزیهرابطه )یال( مورد 

MST تواند مراتبی فرامتریک میو درخت سلسه
وتحلیل قیمت سهام بخش مالی برزیل برای تجزیه
قرار گیرد. بخش حقوق صاحبان سهام  مورداستفاده

ها را بر اساس یک صنعت مشابه برزیل خوشه
 کندای پیشنهاد میهای شبکهدهند و اندازهشکل می
های مالی، مواد و انرژی در داخل شبکه با که بخش

 ها نسبتاً مهم هستند.تأثیر باالیی بر دیگر بخش

 دینامیکدرخت پوشای  2117 تاباک و سنسوی 2
 های بازار سهامشبکهدر 

مند به آنالیز ساختار اتصال ها عالقهآن کهازآنجایی
شبکه بازار سهام آسیا اقیانوسیه که با همبستگی 

ی اخیر شکل گرفت بودند، ها در دو دههبازگشت
MST  را با ماتریسی که توسط مانتگنا معرفی شد

ها مدل ساختند. برای رسیدن به این واقعیت آن
( را به کار گرفتند. 2119)آیلی،  امیکدینهمبستگی 

ها همچنین مشکل ثبات مرتبط با با این روش آن
MST ها را در نظر از بازگشت قیمت آمدهدستبه

 گرفتند.

DST  تر در طول زمان کوچک توجهیقابلبه طرز
شود که این امر افزایش در وابستگی متقابل بین می

ی گذشته دههاقیانوسیه در طول دو  –بازارهای آسیا 
دهد. هنگ کنک کلید بازار مالی را نشان می

 شود.محسوب می

 2119 پوزی و همکاران 3

های توپولوژیکی کمیت
برای شناسایی 

های سلسله ویژگی
مراتبی در بازارهای 

 مالی

ها این محققان روش کمیتی را به کار گرفتند که به آن
های مرکزی_ پیرامونی بازارهای داد ویژگیاجازه می

 هایی رابطهوسیلههایی که بهرا از شبکه NYSEسهام 
بودند،  ایجادشدهفیلترینگ میان بازارهای سهام 
 ارزیابی نماید.

 طوربههای مالی ها دریافتند که برخی زیر بخشآن
. این در حالی اندشدهبندیخوشه خوبیبهص خا

ناهمگون  صورتبهها است که دیگر زیر بخش
هستند. اگرچه اغلب سهام مالی در مناطق مرکزی 

های شاخص وجود ، برخی شرکتاندشدهواقعشبکه 
ر تهای جانبیداشتند که با قرار گرفتن در بخش

رفتارها و تعامالت متفاوتی از خود نشان دادند. 
های نسبی بازار ها همچنین دریافتند که موقعیتنآ

های اقتصادی عمده سهام عمیقاً وابسته به فعالیت
 ها هست.آن

 2112 لی و همکاران 4
نوسانات روزانه و 

های توپولوژیکی ویژگی
شبکه در بازار بورس 

 کره

سهام نماینده را در  11قیمت  دقیقهبهدقیقهاطالعات 
 بازار سهام کره را بررسی کردند

دهد که ساختار شبکه با افزایش نتایج نشان می
 شودتر مینوسانات بازار متراکم
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های آزاد شناور و قیمت ن شاخصباشند لکهمچنان مانند قبل از برجام دارای اهمیت زیادی می وزنهمتر و کل شرکت بزرگ 91کل،
 انددادهازدستاند در بعد از برجام ارتباطات و اهمیت خود را ها بودهکه در قبل از برجام دارای ارتباط زیادی با سایر شاخص وزنهم

تری دارای ارتباطات بیش برجماند در بعد از های بازار اول و صنعت که در قبل از برجام از اهمیت کمتری برخوردار بودهشاخص کهدرحالی
 اند.ها شده و اهمیت یافتهبا سایر شاخص

 

 
  (29تا ابتدای سال 22،ابتدای سالمنتخب )قبل از برجام هایشاخصبرای  یسراسردرخت پوشای  :1نمودار 
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 (29تا خردادماه سال 29،دی ماه سالمنتخب )بعد از برجام هایشاخصبرای  سریسراپوشای  درخت :2نمودار 

 گیرینتیجه. 2
 

 غیرهایمتو پیچیده است و همچنین نسبت به  بسیار عمیقکه مفاهیمی  جهتازآنمالی  هایشبکهدر قالب آن  مالی و توصیف بازارهای
 از روش ضریب همبستگی استفاده .پیدا کردآن  است تا بتوان درک کاملی از هاییروشکوچک و بزرگ بسیار حساس است نیازمند 
است که نظریه هم جمعی این محدودیت هارا برطرف کرده  هاییمحدودیتدارای  هاشبکهبرای دریافت رابطه بین اجزای هر یک از این 

قرار  موردبررسیبهتر  هاشبکهتا ساختار  کندمیکمک  هاییشاخص، مدل انگل و گرانجر و ایجاد MSTو با استفاده از مفاهیمی چون 
 تسهیل شود. هاشبکهاین  آیندهروند  بینیپیشبگیرد و 

 
 مراجع .3

-9،199 شماره (1931)12 اقتصادی هایپژوهش ،ایران مالی بازارهای بر تورم اثر ،فرزاد نوری، ؛کیومرث ،سهیلی ؛علی ،فالحتی .1
169. 

نقش بازار پول و بازار سرمایه در هزینه سرمایه  وتحلیلتجزیهبررسی و  ،علی، پور قلی ؛غالمحسین یدی،خورش ؛علی ،زادهرجب .2
 .92-1،19 شماره (،1931) 6اقتصادی  هایپژوهش ،)تحلیل نتایج تطبیقی و بخش صنعت ایران( هاشرکت

رشد اکارشناسی  نامهپایان موردی اثر برجام، مطالعه توپولوژِیکی سهام در بازار بورس تهران: هایویژگی. شریفی سامانی، فرشاد، 9
 1931،علم وهنریزد دانشکده مدیریت،

Benjamin M. Tabaka, Thiago R. Serra, Daniel O. Cajueiro. Topological properties of stock market  .4

3240_3249 ,(2010) 389 Physica Aetworks: The case of Brazil, N. 
1992).(Practice.UK, Edward Elga New Directions in Econometrics.Charemza W.W. &D.F. Deadman .5 

408. ,(2009)325 , Science A. Cho, Econophysics: still controversial after all these years .6 

. L. Costa, O. Oliveira, G. Travieso, F. Rodrigues, P.V. Boas, L. Antiqueira, M. Viana, L.C. Rocha, 7

 .orld Phenomena with Complex Networks: A Survey of ApplicationsW-Analyzing and Modeling Real

 412.–329 ,(2001) 60 Physics and Society 
integration and error correction: representation, estimation, and testing, -R.F. Engle, C.W. Granger, Co .8

276.–251 ,(1987) 55 (2)Econometrica  
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free topology of market -Garlaschelli, D., Battiston, S., Castri, M., Servedio, V., & Caldarelli, G.. The scale
 
.9

499-491 ,)4(200350Physica A 
 
.investments 

C.W. Granger, Some properties of time series data and their use in econometric model specification,  .10

130.–121, (1981)16 (1)  Econometrics 

Lee, J., Youna, J., & Chang, W. Intraday volatility and network topological properties in the Korean stock  .11

1360.-1354 ,(2012)391 Physica A. market 

R. Mantegna, H. Stanley, An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance,  .12

Cambridge University Press, The Pitt Building, Trampington Street, Cambridge, United Kingdom, 2000. 

The 
 

i, J. Kertész, Clustering and information in correlation based financial networks,J. Onnela, K. Kask .13

362.–353 ,(2004) 38 European Physical Journal B 
Aste, T. The use of dynamical networks to detect the hierarchical organization of Pozzi, F, Di Matteo, T, 

 
.14

11.–3 ,(2013)73 The European Physical Journal B
 

financial market sectors 

Journal of Tse, Chi K., Jing Liu, and Francis C. M. Lau. A network perspective of the stock market,  .15

667. -659  ,(2010)17 Empirical Finance 

Wu, S., Tuo, M., & Xiong, D. Network Structure Detection and Analysis of Shanghai Stock Market.  .16

398.-383 ,(2015) 8 rial Engineering and ManagementJournal of Indust 

Y. Zhang, G. Lee, J. Wong, J. Kok, M. Prusty, S. Cheong, Will the us economy recover in 2010? A  .17

2050.–2020, (2011) 390 Physica Aminimal spanning tree study, 
 

د کار و ی ما یات ریا س ا ن ھار
١٣٩٨ تیرماه ۶ و ۵

4
th Conference on Financial Mathematics and Applications

26-27 June 2019

١١٢



 

 

 در ریسک اعتباری LGDهای محاسبه مروری بر انواع روش
 

 2، مرضیه نوراحمدی1حجت اله صادقی

 ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزدبخش حسابداری و مالیاستادیار 1

sadeqi@yazd.ac.ir 

 ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزدبخش حسابداری و مالیمهندسی مالی، دکتری دانشجوی 2
mnourahmadi@yazd.ac.ir 

 ییان ناشییییی ای نکولاند. باری، اهمیت رویافزونی پیدا کردههای ریاضییییی در اندایه  یری و مدیریت ریسیییی  ا تمدل چکیده:
(LGD )  بای شت مکمل نرخکه همان (Recovery Rate) رود.، ای مفاهیم مرکزی در مدیریت ریس  ا تباری به شمار میاست  

در این پژوهش مجمو ه شش  است.های نقدی بای شت داخلی، کاری پیچیده و یمان بر جریانبا استفاده ای  LGDمحاسبه فرایند 
پاسخ کسری  ر رسیون ، روش(OLS)روش ر رسیون حداقل مربعات خطا   – پارامتریروش آن  4که  LGDبرای محاسبه  روش

(FRR) اوسی، ر رسیون معکوس   (IGR) معکوسی با تبدیل بتا  اوسی، و ر رسیون(IGR-BT) - پارامترینا آن، و دو روش  
 . یرد مورد بررسی قرار میاست،  – (NN)و شبکه  صبی    (RT)درخت ر رسیون–

 پارامتریهای نا، روش4 پارامتریهای روش، 3ریس  ا تباری، 2 (LGD)ییان ناشی ای نکول، 1 واژ ان کلیدی:

G21 روه بندی موضو ی: 
 

 . پیشگفتار1

شی ای نکول ) سLGD1ییان نا س شده به مو ست. منظور ای نکول، ناتوانی ی  فرد در  ، در اثر رخدادمالی ات( ییان وارد  نکول ا
صفر نشان دهنده این است  صفر و ی  است،نکول،  ددی بین شدت ی  مفهوم ای بای پرداخت وامی است که در تعهد اوست. 

 است.رخ داده  EAD2به طور کامل بای ردانده شده است و ی  به این معنی است که کل ییان  )یا همان وام تعهد شده( که هزینه
و   (PD3احتمال نکول ) ن ایاتومیاوالً،  ها، حائز اهمیت اسیییت:برای بان   LGDبرآورد دقیق   به دالیل  ونا ونی، محاسیییبه 

EAD  ستفاده کردبرای تخمین ییان مالی مورد انتظار شخص  LGDپیش بینی با . ثانیاً، ا توان در خصوص نکول یا میبرای ی  
شیود که این الش بیشیتری میتباال باشید،  LGDبرای مثال، ا ر  خط مشیی مناسیر را اتخاک کرد. دم نکول وی، تصیمیم  یری و 
سرمایه الیم برای پوشش ، بخش جداییهاسبد دارایی، و ریس  مالی LGDییان کاهش یابد. ثالثاً، تخمین  سبه میزان  ناپذیر محا

ه بایل آیین نامها مربوط است و ی بان ه به کفایت سرمایهمبحثی کاست.  اقتصادینامسا د ییان ا تباری در طول دوره شرایط 

                                                            

1 Loss Given Default 
2 exposure at default 
3 exposure at default 
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( تخمین IRB (بندی پیشییرفته داخلی ای طریق رتبههای خود را با اسییتفاده ای مدل LGDدهد که اجایه میها آنبه ( 2002)  4دو
 (.  2012، 5بزنند )بلوتی و کروک

های در این پژوهش به معرفی انواع روش ،برای انجام محاسیییبات مربوط به ریسییی  ا تباری LGDبا توجه به اهمیت محاسیییبه 
 پرداییم.های مختلف محاسبه میدر ادامه به معرفی روش پرداییم.می LGDمحاسبه 

 (FRR) 6کسری رگرسیون پاسخروش 
سییایی متریرپیوسییته بین صییفر و ی  اسییت و برای ( برای مدل1992) 7توسییط پاپ  و وردی   اوسییی-روش سییاده درسییت نمایی

 انجام نتیجه صحیح معتبر است. 
 مشخصات مدل به شرح ییر است:

(1) 𝐸(𝐿𝐺𝐷|𝑥) = 𝐺(𝑥𝛽) 

 تابع لجستی   معموالً G(0)بردار پارامترهای مدل، و شکل تابع برای  bبردار متریرهای توضیحی است،  xکه 
(2) 𝐺(𝑥𝛽) = 11 + exp(−𝑥𝛽) 

 است. log-logیا  
(3) 𝐺(𝑥|𝛽) = exp(− exp(−𝑥𝛽)) 

0ای آنجایی که واضح است که   < 𝐺(𝑧) < 𝑧برای همه  1 ∈ 𝑅  است، مقدار پیش بینی شده ایFRR  مریی بین صفر و
 ی  دارد. 

 نماییم:را ماکسیمم می log-log، تابع درست نمایی βبرای تخمین ضریر 
(4) ∑ 𝑙𝑖(�̂�) = ∑{𝐿𝐺𝐷𝑖 × 𝑙𝑜𝑔[𝐺(𝑥𝑖�̂�)] + (1 − 𝐿𝐺𝐷𝑖) × 𝑙𝑜𝑔[1 − 𝐺(𝑥𝑖�̂�)]}𝑖𝑖  

ستفاده ای تبدیل FRRروش  شاهدات  ad hocنیای به ا سید ی به م  FRRای طریق  βصفر و ی  نیست، و تخمین  LGDبرای ر
 شامل نرمال مجانبی است. 

 تبدیل رگرسیون
شود، در حالی که  [0,1]در فاصله واحد  LGDاینکه مری  به دلیل  OLSپیش بینی شده ای ر رسیون  ییان های نکول محدود می 

ای ر رسییییون تبدیل به  LGDsقبل ای اجرای ر رسییییون بکار  رفته شیییود و برایش  LGDsتواند برای مری ندارد، تبدیل معین می
-biرا دارد، و تبدیل بتا که توییع  [0,1]که مری  معکوس  اوسییی –رای  در نظر میگیریم شییود. ما دو تبدیل ر رسیییون ( می0,1)

LGD modal  (2011، 8)کیو، یائو  یرددر نظر می  [0,1]را ،  الوه بر مری. 
 (IGRمعکوس ) گاوسیرگرسیون 

                                                            
4 Bank for International Settlements. (2006).  
5 Bellotti, T., & Crook, J. (2012).  
6 fractional response regression 
7 Papke, L. E., & Wooldridge, J. M. (1996).  
8 Qi, M., & Zhao, X. (2011).  
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صله واحد  LGDsابتدا، ما  ,∞−)به  (0,1)ای فا ستفاده ای تابع توییع  (∞ سیبا ا سیون معکوس انتقال می  او سپس ر ر دهیم. 
OLS  را با استفاده ای تبدیلLGDs ای   اوسی، مقادیر برایش شده را با استفاده ای تابع توییع نماییم، و نهایتاًاجرا می(−∞, ∞) 

 .  (2011)کیو، یائو، نماییمرا انتخاب می  اوسی ردانیم. ما تابع توییع بر می (0,1)به 
 (IGR-BTمعکوس با تبدیل بتا ) گاوسیرگرسیون 

تحقق یافته برای تخمین پارامترهای توییع  LGDsکند. ابتدا، ای ای توییع بتا تبعیت می LGDsکنیم که در این رویکرد، فرض می
 (0,1)ای  شود وخمین یده شده محاسبه میتکنیم. سپس احتمال تجمعی با استفاده ای پارامترهای توییع بتا استفاده می βو  αبتا 
,∞−)به  کنیم و مقادیر برایش شده را اجرا می OLSکند. سپس ر رسیون معکوس انتقال پیدا می  اوسیبا استفاده ای توییع  (∞
,∞−)ای  OLSای  -uni  اوسیییاحتماالت را ای طریق توییع  شییود. نهایتاًبر ردانده می  اوسیییبا اسییتفاده ای توییع  (0,1)به  (∞

modal  به توییع بتاbi-modal ستثنای این که معکو  اوسیشود. بنابراین این روش مشابه ر رسیون بر ردانده می س است، به ا
ندفرض می تا برای   LGDsکه  ک تا دارد و ای توییع ب عد ای  post-processو  pre-processدارای توییع ب ند و ب )پیش فرای
   (.  2011)کیو، یائو، کنداستفاده می LGDsفرایند( 

   LGDs 1و 0راه حل برای مقادیر 

شییوند، و بنابراین ما نیای به تعدیل مقادیر مینبرابر با صییفر یا ی  باشییند، تعریف  LGDمعکوس و تبدیل بتا یمانی که   اوسییی
LGD    صییفر و ی  بوسیییله اضییافه نمودن یا کم نمودن ی  مقدار مثبت کوε  داریم. برای مینیمم نمودن انحراف دادهLGD ،

 (ε)یا  LGD=0خیلی کو   باشیید، مقادیر تبدیل  εو   باشیید. با این حال، ا ر باید ی   دد متریر ک εانتخاب طبیعی برای 
1)یا   LGD=1اسیییییت، در حالی که مقادیر تبدیل  ∞−ی  مقدار متناهی)محدود( خیلی نزدی  به  − ε ی  مقدار متناهی )

 Largeدارای برابر با صفر یا ی  داشته باشند، مقادیر تبدیل  LGDsاست. ا ر نسبت مهمی ای مشاهدات دارای  ∞نزدی  به 

spikes  ست، که  ∞یا  ∞−نزی  به ست دارد. به  بارت دیگر،  ا ضعیف و پیش بینی نادر شابه مدل برایش  بزر تر  εنتایجی م
شتر بین  ست آمده ای مدل یمانی که  LGDsواقعی و  LGDsمنجر به تفاوت بی صفر یا ی  ا LGDsبد شود، که ست، میبرابر 

های  εهم اسییت که حسییاسیییت مدل به شییود. بنابراین، این ممی LGD  برایش ضییعیف مدل و پیش بینی نادرسییت منجر به نتای
کیو، )باشد که تاثیر نسبت داده را متعادل کند و مقادیر فرین بر مدل انجام شود دبهینه موجو ε ه ببینیم مختلف را بدست آورده و 

 (.  2011یائو، 
 (RTدرخت رگرسیون )

سط بریمان و همکارانش سیون تو شد و برای پیش1984) 9درخت ر ر سته یا متر بینی متریر( معرفی  سته پیو بینی یرهای پیشواب
سته شای میکننده د ساده  شود. ما پیش بینی را ای  ستفاده  صل دادهتواند ا شرایط و فوا ه ییر ها به صورت بای شتی بروع کنیم ا ر 

 کو کتر باشد.  مجمو ه منحصر به فرد متقابالً
که شامل همه مشاهدات است شروع کند. با شاخه اصلی مینیمم میها را ریانس ییرمجمو هالگوریتم جداکننده درخت ر رسیون وا

سپس با همه حاالت جداکننده دو حالته همه متریرها را برای ایجاد ترییر ییر مجمو ه می شروع  LGDکند.  شاخه  سطح بعدی  به 
شود تا هیچ شتی تکرار میفرایند به صورت بای در هر شاخه هستند. این  LGAsبینی شده میانگین مقادیر پیش LGDsکند. می

 [0,1]بین محدوده  LDGsکاهش بیشییتری در واریانس وجود نداشییته باشیید یا توقف مشییخصییی در معیار رخ ندهد. بدلیل اینکه 

                                                            

9 Breiman, L., Friedman, J.H., Stone, C.J., Olshen, R.A., 1984. 
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شاخه  LGDsها بوسیله میانگین بینیاست . پیش شده ای طریق درخت ر رسیون دارای مری پیش LGDsآید. بدست میهر  بینی   هست.  [0,1]
تواند ید.  الوه براین، درخت ر رسیون مشود برای کاربر جذاب باشاحتی قابل تفسیر است، که با ث میر سیون به ر نتای  درخت

 تقریر می نماید.  piece-wiseبه ساد ی برای غیر خطی نیز اجرا شود بدلیل اینکه تابع غیرخطی را با 
همچنین روش  و پارامتریهای غیربرای همه روشها نگرانی ی ای، اما یکها اسیییتندایه مشیییکل همه روشا ر ه برایش بیش ای ا

 (.  2011درخت ر رسیون است)کیو، یائو، 

سایی شده است و درحالی دو جعبه ای بوسیله ر رسیون لجستی  مدلرخت تصمیم: دو جعبه تصمیم دوجملهمدل د (1)10شکل 
 سایی شده است.مدل OLSدو جمله آخر توسط ر رسیون 

 (NNشبکه عصبی )
ست. ت پارامتریهای غیرای ای مدلشبکه  صبی طبقه شر ا ست که الهام  رفته ای فرایند اطال ات در مرز ب سر عداد منمنعطف ا ا

شبکه صبی میالیه های پنهان،  ساده های   شبکه تابع  شیوه دلخواهانه ای طریق ترکیر  توانند تقریر تابع غیر خطی )یا خطی( به 
شد )مقاله وایت  شبکهمالرا  1990با سه الیه حظه کنید(. ای میان  شبکه  ستفاده   feedforwardهای  صبی متعدد،  بیشتر مورد ا

 x  ،LGDهای متریر رخطی( باشییید، ای طریق بردار ورودیای غیرمعروف )خطی یا غیتابع یمینه f یرد. در نظر بگیرید که قرارمی
𝐿𝐺𝐷شود یعنی توضیح داده می = 𝑓(𝑥)توانیم تقریر. می f :را ای طریق شبکه  صبی سه الیه به صورت ییر بدست آوریم 

 
 (.  2011)کیو، یائو، است 2تابع لجستی  در معادله  Gاست؛  xتعداد متریرهای  kهاست، تعداد واحدهای مخفی در الیه nکه 

 نماییم:ختلف استفاده شده است را بیان میکه در مقاالت م LGDای های مقایسهدر جدول ییر انواع روش
 ای های مقایسه( مدل2جدول )

 مقاالت مشابه روش
  Qi and Zhao11 (2011) (OLSروش حداقل مربعات معمول )

Loterman et al12. (2012) 

Fractional Response Model Bastos13 (2010)  

Chava et al14. (2011)  

Qi and Zhao (2011) 

                                                            
10 Bellotti, T., & Crook, J. (2012).  
11 Qi, M., & Zhao, X. (2011) 
12 Loterman, G., Brown, I., Martens, D., Mues, C., & Baesens, B. (2012). 
13 Bastos, J. A. (2010).  
14 Chava, S., Stefanescu, C., & Turnbull, S. (2011).  
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Altman and Kalotay15 (2014) 

  Huang and Oosterlee16 (2012) (BRرگسیون بتا )

Loterman et al. (2012)  

Yashkir and Yashkir17 (2013) 

  Bastos (2010) (RT) درخت رگرسیون

Qi and Zhao (2011)  

Loterman et al. (2012)  

Altman and Kalotay (2014) 

  Calabrese and Zenga18 (2010) (FMMمدل ترکیبی نهایی)

Loterman et al. (2012) 

Altman and Kalotay (2014) 

 (2112) 19منبع: کروجر و روسج
 . نتیجه گیری2

پرداختیم و بیان نمودیم  LGDسییییایی و پیش بینی و ناپارمتری  برای مدل پارامتریهای مختلف در این پژوهش به معرفی روش
  اید.نمای تبعیت مییع دوجملهیی  متریر تصیییادفی پیوسیییته اسیییت که در فاصیییله صیییفر و ی  قرار دارد و اغلر ای تو LGDکه 

ی بمناسر هستند. روش شبکه  ص پارامتریهای مدل و دقت پیش بینی نسبت به روش حاظ برایشای ل پارامتریهای غیر روش
( است، ییرا Black Boxکه به صورت جعبه سیاه ) این روش این است ها است ولی محدودیتمدل خوبی در برایش برای نمونه

دقت پیش بینی را باال  همچنین روش درخت ر رسیییونهیچ راه مسییتقیمی برای نشییان دادن روابط غیر خطی پیچیده وجود ندارد. 
 می برد. 

فراهم نماید، و  OLSبی نسبت به روش خو برایش نسبتاً تمایل دارد کههای پارامتری، روش ر رسیون پاسخ کسری، در میان روش
یا  LGD=0و ر رسیون پاسخ کسری قادر به ارائه مدل مناسر هستند. هر دو روش تبدیل به انتخاب اینکه که  OLSهر دو روش 

 بسیار حساس هستند. باشد،  1
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 هاداده یپوشش یلدر تحل هاوزن یپراکندگ یبر مبنا یدجد یروش

 
 2سهراب کردرستمی، 1آرامش صفری

 آزاد الهیجاندانشگاه ، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی1
a.safasri1398@gmail.com 

 آزاد الهیجاندانشگاه ، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی 2
rdrostami.comsohrab@ko 

پردازد. می است هاها در تحلیل پوششی دادهپراکندگی وزنها که داده یپوشش یلموضوعات تحل یناز مهمتر یکیمقاله حاضر به  چکیده:
، (CV) تغییرات یبضر یسازیممنیم یمحور بر مبنا-یمحورو خروج- یورود یهاوزن یبهبود پراکندگ یبرا یدیروش جد، مقاله یندر ا

قضاوت  یرکه شامل مقاد یهاطالعات اول یچگونهه، ما یدجد یوهش ینا در .شودیم DEAروش  یزشده است که موجب بهبود توان تما یجادا
ه رسد کیبه نظر م، . عالوه بر آنیمها نداروزن یرو یاضاف یهایتمحدود یچگونهبه ه یزن یازیباشد و نینم یاست ضرور یشده انسان

 .اما نتایج به دست آمده معتبر هستند وجود ندارد. یوهش ینمعادالت ا یبرا یمساله نشدن
 تحلیل پوششی، پراکندگی وزن، اطالعات اولیه، DEAواژگان کلیدی: 

 پیشگفتار. 1
محاسبه شده  یشآزما یهاDMU یهر دو برا یا یخروج یا یورود یهارا در وزن یصفر یرمقاد یاباال  یاربس یراوقات مقاد یگاه DEAدر 
دهد یم کمتر یتبا اهم یریرا به متغ یکه وزن بزرگ یمانند راه حل، یمشویرو مهها روبوزن یکنواختیها ما با نایتوضع ی. در برخشودمی
 جینتا یردو جهت تقس هر یا یخروج یا یورود یهاوزن، صفر یهایتدر وضع یژهدهد. به ومی مهم یرهایصفر را به متغ یاوزن کوچک  یا

 جادای را توافقی حل راه یک مرزی صفحه ابر یک تنها که است معنی بدان مشترک اوزان مجموعه: مشترک اوزانحضور ندارند.  یلتحل
 با و(( 2002) نگهاو کائو، (2002) نگها،(1991) همکاران و رول) .گیرندمی قرار صفحه ابر سمت یک در، هاDMU تمام و کندمی

 .شوندمی سو هم و کرده موافقت نهایی موقعیت

 DEAهای اساسی تعایف ومفاهیم اولیه ومدل. 2
گیرنده  ای ازواحدهای تصمیمکارایی نسبی مجموعهریزی خطی برای ارزیابی ها تکنیکی ناپارامتری مبتنی بربرنامهتحلیل پوششی داده

مده یکدیگراست بنابراین کارایی به دست آ با مقایسه واحدها عبارت نسبی به این علت است که کارایی نتیجه به دست آمده از. باشدمی
نسبی واحدهای تحت بررسی  گیریاندازه او ی کارتشخیص مرزها عملیات در باشد این شاخه ازعلم تحقیق درمطلق نمی نسبی است و

ی اسبی مجموعهبرای محاسبه کارایی ن تحلیل پوششی دادها باشد از آن جا که ازضروری می نقش اساسی داشته بنابراین آشنایی باتابع تولید
  .نماییمرامعرفی می آنها این جا ای را داراست که دراصول اولیه شود که آن مفاهیم وواحدهای تصمیم گیرنده استفاده می از

 تابع تولید. 1. 2
مهم است زیرا با  مباحث خردیکی از اقتصاد تابع تولید در.کندها فراهم میتابعی است که بیشترین خروجی را از ترکیب ورودی، تابع تولید

 کند )کاراست( یانه.توان قضاوت نمود که یک واحد تصمیم گیرنده خوب عمل میدانستن آن می
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ها را با و ورودی Qها را با اگر مقدار خروجی
1, ,mX X توان به صورت نشان دهیم تابع تولید را می 1, ,mQ F x x   نشان

حداکثر خروجی است که با استفاده از  Q، به عبارتی .شوداستفاده می ها به طور کاملت که از ورودیسداد. در تابع تولید فرض بر این ا
ترکیب عوامل 

1, ,mX X های تممشکل اول این که فقط برای سیس، مشکالتی دارد، تابع تولید تعریف شده در باال توان تولید نمود.می
مقایسه واحدها با یکدیگر وجود دارد  ها امکاندر تحلیل پوششی داده است. Fبا یک خروجی کاربرد دارد و مشکل دیگر تشخیص ضابطه 

رد اما در مو باشد.کارایی به صورت نسبت خروجی به ورودی می، اگر واحدهای تصمیم گیرنده دارای تنها یک ورودی و یک خروجی باشد
DMUریزی خطیها که بر مبنای برنامه باشد. تحلیل پوششی دادهارزیابی کارایی آنها سادخ نمی، هایی با چند ورودی و چند خروجی 

کند و مورد ارزیابی قرار دهد. اگر های همسان را تولید میخروجی، های همسانی را که با استفاده از ورودیهاDMUتواند باشد میمی
اده منابع موجود بهتر استفکند و در مقایسه با سایر واحدها از یعنی این واحد خوب عمل می، ای در ارزیابی کارا شودواحد تصمیم گیرنده

 نماید.می
 تاریخچه. 3

( ایجاد شد. این روش جهت 1991کوپر و رودز )، ریزی نسبتی است که توسط چارنز( یک تکنیک برنامهDEAها )تحلیل پوششی داده
کنند. این تحلیل طه را ارزیابی میگیرند و کارایی مربوها( مورد استفاده قرار میDMUوری واحدهای تصمیم گیرنده )گیری کارایی بهرهاندازه

آنها را با ، کندمی شود تعیینمی مشخص هابه مجموع وزنی ورودی هاها که به عنوان نسبت مجموع وزنی خروجیDMUی هابهره وری
را بدون اعمال  ی هر واحدهای بهینه برای تمامی ورودیها و خروجیهاوزن DEAکند. می را تعیین DMUیکدیگر مقایسه کرده و کاراترین 

ی ورودی یا هااهی اوقات مقادیر بسیار باال یا مقادیر صفری را در وزنما گ DEAر د آورد.به دست می هاهیچ محدودیتی روی این وزن
مانند راه ، شویممی روبرو هاما با نایکنواختی وزن هاکند. در برخی وضعیتمی های آزمایش شده حسابDMUخروجی یا هر دو برای 

، صفر یهادهد. به ویژه در وضعیتمی دهد یا وزن کوچک یا صفر را به متغیرهای مهممی که وزن بزرگی را به متغیری با اهمیت کمتر حلی
ی متعددی جهت غلبه بر این مشکل هاتالش، ی ورودی یا خروجی یا هردو جهت تقسیر نتایج تحلیل حضور ندارند. در واقعیتهاوزن

، تامسونمورد حل قرار گرفته اند.  هافنون اعمال محدودیت روی وزن ر توسطبیشت DEAدر  های غیرمنطقیزنانجام شده است. مسئله و
روش منطقه اطمینان را برای کمک به انتخاب بهترین محل برای قرارگرفتن آزمایشگاه ( 1990و  1911ترال و اسمیت سال )، سینگلتون

شود. می به منطقه خاصی محدود هاه اطمینان از محدودیتی آمده که در آن منطقه وزنایجاد کردند. نام منطق، فیزیک انرژی در تگزاس
ی هاایجاد کردند تا عملکردهای بانک را زمانی که الونس پوششی مخروطی نسبترویکردی با نام 1990هونگ و سان ، کوپر، چارنز

یک روش محدودیت وزن را به  بیسلیو ونگ ارزیابی کنند. ، آمدندمی بایست به حسابمی ناشناخته مربوط به خطر و عوامل مشابه
، لمها ( روی کل ورودی )یا خروجی( ایجاد کردند. کارایی ارزش که توسطهای تکی )یا خروجهاروی نسبت ورودی هاوسیله تنظیم کران

لی و ریوس یرنده را لحاظ کرده است. ی تصمیم گهاکه اولویت، به وجود آمده یک مفهوم کارایی است 1999و والنیوس ، کورهونن، جورو
ی ارزیابی کارایی تک شاخصه به وجود آوردند.در یک مسئله ها( را با کمک روشMCDEAی چند شاخصه )هاتحلیل پوششی داده 1999

ب یر غالباشد. روش لی و ریوس حل غمی را طور همزمان بهینه سازد به طور کل ممکن هایافتن راه حلی که کلیه شاخصه، چند شاخصه
ز ی تصمیم گیرنده نیز متفاوت باشند. به تازگی با استفاده اهاتوانند با اولویتمی ی غیر بهینههاکردند. این حلمی )غیر بهینه ای( را ارائه

یک فاصله عملی وزنی را پیشنهاد کرده اند. این روش  5002حسین نژاد و شجاع ، معماریانی، جهان شاهلو DEAبرنامه ریزی هدف و 
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، ندافزایمی ی اضافی به مدلهامحدودیت هاکند. به دلیل اینکه تمامی این روشمی را به وسیله تصمیم گیرنده لحاظ های روی وزنهاکان
 حل این مسایل سخت تر شده و حتی ممکن است منجر به غیر عملی شدن آن شوند.

 روش .3
ي آنها از نظر ميزان هامقايسه راه حل سپس، دهیممیمورد تحلیل قرار  CVDEAو  CVهر دو مدل پرستار را با  1در این مقاله کارایی 

 هیچگونه، در این شیوه جدید ما محور مورد بررسي قرار گرفته است. –محور و خروجي –ي ورودي هاوزن ها و پراكندگيDMUكارآيي 
 های اضافی روی وزنهانیز به هیچگونه محدودیتاطالعات اولیه که شامل مقادیر قضاوت شده انسانی است ضروری نمی باشد و نیازی 

 رسد که مساله نشدنی برای معادالت این شیوه وجود ندارد.می به نظر، نداریم. عالوه بر آن
 هاتحلیل پوششی داده -3-1

DEA تواند منابع به کار می هاکند. ورودیمی های متعدد ارزیابیها و خروجیکارایی مرتبط با واحدهای همگن را با درنظر گرفتن ورودی
 1ارزیابی کارایی در ادامه باشد.  DMUی عملکرد هاتواند محصول تولید شده و/یا اندازهمی هاباشد و خروجی DMUرفته به وسیله یک 

 دهیم.را مورد بررسی قرار می پرستار خانه
پزشکی و غیره )، ترتیب شامل پرستاری که به، ی کاری هر روز استهاپرستار خانه ساعت 1دو متغیر ورودی و خروجی برای 

1x ؛) 
تدارکات هر روز که با واحد هزار دالر سنجیده شده است )

2x ؛) 
پزشکی و بازپرداخت سازی مریض )، کلیه روزهای مراقبت

1y ؛) 
y) انکلیه روزهای پرداخت خصوصی بیمار 2

 باشد.می ( 
 مراجعه کنید.( 1911)سکستون به  هاداده شده است. برای تشریح دقیق تر داده 1ی مربوطه در جدول هاداده 

  آیند.می بدست 3و  2نتایج حاصل در جدول ، بریممی به کار هارا برای داده DEAی هاپیشنهادی ما و مدل CVDEA زمانیکه
 ی شش پرستار خانهها. داده1جدول 

𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒚𝟐 𝒚𝟏 DMU 

0.2 1.1 0.31 1.1 A 

0.9 1 2.1 1.1 B 

1.2 3.2 1.01 1.2 C 

2 1.2 1.2 2.1 D 

1.2 3.1 2.1 1.9 E 

0.9 3.2 1.1 1.1 F 

 DEA. نتایج مدل 2جدول 

𝝊𝟐 𝝊𝟏 𝒖𝟐 𝒖𝟏 کارایی کارایی باال DMU 

1 0 0 0.911 2 1 A 

1.129 0 0.190 0 1.391 1 B 

0.391 0.192 0 0.231 1.112 1 C 

0.321 0.009 0.231 0 1.131 1 D 

0.113 0.110 0.301 0.111 0.999 0.999 E 

0.922 0.111 0.129 0.102 0.109 0.109 F 
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 CVDEA. نتایج مدل 3جدول 

𝝊𝟐 𝝊𝟏 𝒖𝟐 𝒖𝟏 کارایی DMU 

1.120 0.119 0.191 0.191 1 A 

0.392 0.111 0.293 0.190 0.103 B 

0.229 0.229 0.119 0.119 0.991 C 

0.131 0.131 0.101 0.103 0.913 D 

0.212 0.212 0.219 0.111 0.911 E 

0.210 0.210 0.312 0.190 0.931 F 

 

و دومین متغیر ، Dو  Bی هاDMUاولین متغیر خروجی برای ، Bو  Aی هاDMUشود که اولین متغیر ورودی برای می دیده 2در جدول 
ی هاDMUبه ترتیب برای  DEAدر نظر گرفته نمی شود اما دومین متغیر خروجی به طور بسیار مهمی در  Cو  Aی هاDMUورودی برای 

A  وB ی ورودی خروجی برای آنهایی که از مدل هاوزن، 3شود. در جدول می لحاظCVDEA تری نسبت آیند به طور همگنمی به دست
کند در می را به عنوان کارا شناسایی DMU Aتنها  CVDEA، شوند. در سمت دیگرمی پراکنده، آیندمی به دست DEAبه آنهایی که از 

 های کارا را برای دادههاDMUتعداد  CVDEAبینیم که مدل می اینکند. بنابرمی را کارا شناسایی Dو  A ،B ،Cی هاDEA DMUحالیکه 
 دهد.می کاهش 1در مثال 

ی داده شده هابرای وزن هاای از واریانسو مقایسه، CVDEAتحت باالترین کارایی و مدل  DEAها به وسیله DMUی هارتبه، 2در جدول 
، شودمی انجام رتبه اسپرمن و کندال همبستگی ضریبی هر دو مدل توسط هاDMUبرای  هاآیند. مقایسه رتبهمی ورودی خروجی به دست

 .یابندمی تخصیص، هدایت شده اند ویتنی -منکه توسط آزمون  های ورودی خروجی به وسیله این مدلهاو مقایسه متغیرها برای وزن
rs.) من)یا مقدار اسپر τ = 0.733مقدار تای کندال  0828 ) دهد که تحت سطح معنی دار می نشانα = 0.05  یک همبستگی قوی در

کند که واریانس می اطویتنی استنب -آید. آزمون منمی ها به وسیله دو مدل به دستDMUمسیر یکسان بین رتبه بندی مقادیر کارایی 
 (.value p  =023.0آیند. )می به دست DEAکمتر از آنهایی است در  CVDEAبرای مدل  هاوزن

 گیرینتیجه. 4
. با شودمی ی نمونه استفادههاآماری کامپیوتری ارایه شد که برای تعیین میزان دقت برآوردگرهای حاصل از داده -یک روش محاسباتی
شود. حل برنامه ریزی خطی از حل مدل می مسئله برنامه ریزی خطی به جای مسئله برنامه ریزی غیرخطی حل، استفاده از این مدل

 غیرخطی مطلوب تر است.
ای اً هر آمارهتوان تقریبمی از این روش استفاده کردیم. در این تکنیک، عالوه بر آن ما برای انتخاب بهترین راه حل بهینه برای مدل ذکر شده

 ی نمونه را تخمین زد.هااز توزیع داده
 مراجع.3
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 معیار شارپ دو مدل بلک لیترمن و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه مقایسه
 2محمد جواد عبدی، 1 مریم ضرغامی 

 دانشگاه علم و فرهنگ گرایش کاربردی-کارشناسی ارشد ریاضی  1 
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 استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و فرهنگ 2
abdi.mohammad.javad@gmail.com 

گیری بهینه و افزایش بازدهی و کاهش ریسععک، نیازمند نشععنایی با گذاران برای تصععمیمبازارهای مالی، سععرمایه توسعععهبا : چکیده
هایی برای محاسععبه نرب بازده مورد انترار یک سععبد در این مطالعه، به شععنا ت مدل بینی و اسععتداده از نن هسععتند های پیش مدل

 روش دومالی تشععععکید داده و با پردازیم  بدین منرور ده سععععبدرایی سععععرمایه و روش بلک لیترمن میگذاری دامالی از روش قیمت
های سعععبدهای مالی را با اسعععتداده از مدل میانگین ی داراییهای بهینهینی کرده و وزنها را پیش بهای مورد انترار ننمذکور بازده

ی مالی، پردا ته و در نهایت با های ریسععک سععبدهای بدسععت نمده به محاسععبهواریانس مارکویتز بدسععت نورده و با توجه به وزن
با بازده و ریسک موجود سبدهای مالی های مختلف روشاستداده از معیار شارپ به مقایسه عملکرد سبدهای مالی بدست نمده از 

های سهام از سهام 11باشد و جامعه نماری می MATLAB نرم افزار  فزار مورد استداده در این تحقیق،نرم ا پردازیم میدر بازار 
تععا  11/91/1131هععای مربوب بععهی زمععانی تحقیق، دادهو محععدوده Tsetmc.comاز سعععععایععت فعععال در بورت تهران برگرفتععه 

 باشد می 11/19/1111
  لیترمن، معیار شارپ های سرمایه، مدل بلکگذاری داراییمارکویتز، مدل قیمتمیانگین واریانس مدل  واژگان کلیدی:

 AMSطبقه بندی موضوعی: 
 پیشگدتار -1

ها از مدل دوم و برای تخصعععیا دارایی ریزی درجهاز برنامه در نرر گرفته شعععده، سعععازی سعععبدهای مالی، برای بهینهمطالعهدر این 
برای بدسععت نوردن بازده مورد CAPM)  ) های سععرمایهگذاری داراییکنیم  از مدل قیمتواریانس مارکویتز اسععتداده می-میانگین
های دارایی توان میزان بازدهیای اسععت که به کمک نن میروش سععادهکنیم  این مدل سععبدهای مالی اسععتداده می هایداراییانترار

شا ا بازار ستداده از  سبدهای مالیبهینه مدل بلک لیترمن، برای و از برنورد کرد ،مختلف را با ا یدگاه با در نرر گرفتن، د سازی 
د از حاص های شارپ و ترینر برای سنجش عملکرد سبدهای مالیپردازیم و از معیارگذارها نسبت به انترارشان از بازده میسرمایه
 کنیم استداده میهای مختلف روش

با مدل   ]1[بندی شععده اسععتی مارکویتز فرمولریزی درجه دوم بنا شععده، به وسععیلهتئوری مدرن سععبدهای مالی که بر پایه ی برنامه
توان سبدهای مالی سا ت که دارای کمترین ریسک نسبت به بازده مورد انترار و یا دارای بیشترین بازده نسبت به بهینه سازی می

شد  مدل قیمت سرمایهریسک مورد انترار با شارپ، برنده جایزه  گذاری دارایی  ست  این مدل توسط  سعه یافته مدل مارکویتز ا تو

                                                            

 deli.zarghami@yahoo.com گرایش کاربردی  -ریاضی  شدکارشناسی ار  
 abdi.mohammad.javad@gmail.comاستاد یار دانشکده ریاضی دانشگاه علم و فرهنگ   2
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ک در مقابد این مدل بر اسات روابط بین ریس   ]1 [مطرح شده است  1199ال درس ، ترینر، لینترو موسیون1191نوبد در سال
گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی ، با اندازهاین مدل  ]2 [توسط جنسن و فاما به اجرا درنمد CAPMشود  مدل ازده بیان میب

   دهد ناسب با ریسک نن است را ارایه میمیزان بازده موردانترار نن دارایی که مت
به  تواند بپذیرد و باید این دیدگاهگذار را به صععورم مسععتقیم نمیانتخاب سععبد مالی، دیدگاه سععرمایه واریانس، برای-مدل میانگین
هایی از توزیع بازده سععهم به عنوان ورودی، به مدل وارد شععود  بنابراین باید روش مناسععبی را ارامه کنیم تا بتوانیم این صععورم داده

 بینی از بازده نیندههایی در مورد پیشگذار را که به صععورم دیدگاهی سععرمایهنوری شععده و سععپس تحلید شععدهعاطالعام مختلف جم
( پاسععخی به ضعععف مدل مارکویتز در مورد 1119مدل بلک لیترمن ) سععهام اسععت به عنوان ورودی به مدل بهینه سععازی وارد کنیم 

گذار را در مورد بازده نینده سععععهام در مدل وارد کرده دیدگاه سععععرمایهفع نن، گذار بود، که برای رتوجه قرار ندادن نررام سععععرمایه
    ]2[منتشر شد 1112ی نن در سال ها عمومیت یافت و نسخه تعمیم یافتهمدل نن1111در سال   ]2[است

سرمایه سرمایهگذاران، بازده مهمهر چند که برای تمامی  ر سرمایه گذاران به بازده باالتگذاریشان است و ترین عامد برای تصمیمام 
    ]1[ردا تگذاری پتوان به تجزیه و تحلید عملکرد سرمایهدهند و لیکن بدون توجه به ریسک نمیتوجه و تماید بیشتری نشان می

نسبت شارپ که توسط ویلیام شارپ، اقتصاددان معروف، معرفی شده است  این نسبت با کاستن نرب بازده بدون ریسک از نرب 
 نید گذاری به دست میبر انحراف معیار بازده نن سرمایهزده سرمایه گذاری و سپس تقسیم عدد حاصله با

 تواند بازده باالتری نسبت به گروه همسان  ود کسبزیرا اگرچه که سبدمالی یا سهم میتواند بسیار مدید باشد، مینسبت شارپ 
نیدکه این بازده باال حاصد قبول میزان ریسک باالیی نباشد  هرچه حساب میگذاری مناسب به ند، اما تنها در صورتی یک سرمایهک

                                                     :نیدنسبت شارپ باالتر باشد، عملکرد نن بهتر است  اندازه شارپ به وسیله ی فرمول زیر بدست می

 (1)                                                                                                                                         ,     𝑆 = 𝑅𝑖̅̅ ̅−�̅�𝑓𝜎𝑖 :  �̅�𝑖 سبدمالی سک در یک دوره زمانی �̅�𝑓 ام در یک دوره زمانی مشخا و  iنرب میانگین بازده برای هر  : نرب میانگین بدون ری
 ام iیار سبدمالی : انحراف مع𝜎𝑖مشخا و  

 واریانسسازی میانگین خاب سبدمالی با استفاده از بهینهانت 1. 1
nهای دارایی ≥ 2   , 𝑆1, 𝑆2, … , S𝑛 ید  را با بازده انحراف معیار بازده  𝜎𝑖ام و iبازده داراریی    µ𝑖های تصعععععادفی در نرر بگیر
𝑖 برای 𝑆𝑗و  𝑆𝑖های دارایی ضععریب همبسععتگی بازده 𝜌𝑖,𝑗ام و iدارایی  ≠ 𝑗 اسععت μ = [𝜇1, … , 𝜇𝑛]𝑇  وv  ماتریس کواریانس
𝑛 متقارن  × 𝑛 برای𝑖 ≠ 𝑗 ،𝜎𝑖𝑗 = 𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗  و برای𝑖 = 𝑗 ،𝜎𝑖2   و𝑥 ها وزن های دارایی𝑥 = [𝑤1, 𝑤2, … 𝑤𝑛] 2[اسععععت[  

𝐸[𝑤] شود:بازده مورد انترار و واریانس سبدمالی به صورم زیر محاسبه می = 𝑤1𝜇1 + 𝑤2𝜇2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝜇𝑛 = 𝜇𝑇𝑤     ,                                                                                             (2)  𝑉𝑎𝑟[𝑤] = ∑ 𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑤𝑖𝑤𝑗 = 𝑤𝑇𝑉𝑤,   𝜌𝑖𝑖 = 1   .𝑛𝑖,,𝑗 (3     )                                                                      

 کند تا تابع هدفی به فرم زیر بدست نورد:انترار را ترکیب می مارکویتز ریسک و بازده مورد
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𝑀𝑎𝑥   𝑓(𝑤): 𝜇𝑇𝑤 − 𝐴𝑤𝑇𝑉𝑤 𝑠. 𝑡       ∑ 𝑤𝑖 = 1    ,                                                                            𝑛𝑖    𝑤 ≥ 0        .                                                                                                                                              (4)  

 های سرمایهانتظار با مدل قیمت گذاری داراییبرآورد بازده مورد 2. 1
 :]1[گرددمیکه از فرمول زیر محاسبه کند، دارایی و ریسک بازار را بیان میی بین ریسک رابطه عامد بتا،

 .                 (5)  

𝑖                  به صورم زیر محاسبه می گردد: CAPMبازده مورد انترار هر سهم در روش  = 1 … 𝑁.  (9     )                                                             

نرب بازده مورد  :𝐸(𝑅𝑀)و ام iبتای دارایی  :𝛽𝑖,𝑀و  : نرب بدون ریسعععک 𝑅𝑓و  امi : بازده مورد انترار دارایی  𝐸(𝑅𝑖) در حالی که
  واریانس شا ا بازار  : 𝜎𝑀2و انترار بازار

 برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از مدل بلک لیترمن3. 1
π̂ به صورت زیر محاسبه می شود: مورد انتظار در این روشبردار بازده  = π + τVPT[(PτVPT) + Ω−1][Q − Pπ]  (7                      )                                                              

𝑛بردار بازده جدید تخمین زده شده  ) π̂بردار که در نن  × شود  مول بلک لیترمن از نن استداده مییک اسکالر که در فر τ (  است1
τاسععت  اما بیشععتر کاربران از  925/9به اندازه ی   τارزش  = همین اندازه اسععتداده شععده  اسععتداده می کنند و در این تحقیق از  1
𝐾)  یک بردارQ و ماتریس کواریانس بازده دارایی ها اسعععت V،اسعععت × هایی اسعععت که ما ( از دیدگاه ها اسعععت  این دیدگاه 1
𝑁کندمی ها را مشععخاهای مربوب به دیدگاهماتریس اسععت که دارایییک P دانیم  ی انحراف بازار میدرباره × 𝑘) )Ω   ماتریس

𝐾 ها اسععت  )ماتریسعدم اطمینان دیدگاه × 𝐾 ، ) Kهایی غیر قطری اصععلی، و درایهها اسععت  این ماتریس متقارن تعداد دیدگاه
ت کند اما چندین راه برای بدساین رابطه فراهم نمیهمگی صدر هستند  اگرچه که مدل بلک لیترمن روش شدافی برای اندازه گیری 

ا یو اسعععتداده از روش ایدزر   Ωی : بدون اسعععتداده از سعععطن اطمینان سعععرمایه گذار برای محاسعععبهاز جملهوجود دارد،   Ωنوردن 
𝑛بردار)  𝜋  ]1 [استداده از سطن اطمینان سرمایه گذاران ×                         (3)  می توانیم بازده تعادلی دارایی ها را در شا ا بر حسب فرمول زیر محاسبه  کنیم:که ی تعادلی است ( بازده1

,                                                                                                                                   

𝑛بردار) π(، 3در معادله ی ) × دهد که متناسعب با میزان ریسعک گریزی سعرمایه گذاران را نشعان می A و ( بازده تعادلی اسعت1
                                                                ,                                                                (19)  بازده است و به صورم زیر محاسبه می شود:

𝑛 ها )ماتریسهای داراییبازدهاتریس کواریانس م  Vمولده های سعععبدمالی بازار هسعععتند 𝐸(𝑟𝑚) و 𝜎𝑀که  × 𝑛و )w  های وزن
 شا ا بازار است 

2

( )m frE R r
A

M




AVw 

, 2

cov( , )
i M

i M

M

R R




,( ) [ ( ) ].i f M f i ME R R E R R   

د کار و ی ما یات ریا س ا ن ھار
١٣٩٨ تیرماه ۶ و ۵

4
th Conference on Financial Mathematics and Applications

26-27 June 2019

١٢۶



4 

 

 
 
 
 
 

 2-نتیجه گیری

  ،و روش بازده تخمینی بلک لیترمن CAPM هایها را با روشگیریم و بازده های مورد انترار داراییده سععععبد مالی در نرر می 
ستداده از مدل تخمین می سپس با ا سبدوزنمیانگین واریانس مارکویتز زنیم   ریسک  وزنیم های مالی را تخمین میهای بهینه این 

ی ی مالکنیم و در نهایت با اسععتداده از معیار شععارپ و ترینر، عملکرد این سععبدهای مالی را با سععبدهاسععبدهای مالی را برنورد می
بازار موجود اسعععععت، نینده سعععععال یک متشععععکد از بازده های                     نتایج بدسعععععت نمده را در قیات با و کنیمه میمقایسععععکه در 

              (1دهیم)جدول مینسبت های شارپ و ترینر حاصد از سبدهای مالی متشکد از بازده های یک سال نینده سهام ها، قرار 
 : مقایسه معیارهای شارپ دو مدل با مدل واقعی1جدول 

با توجه به ننالیز نتایج عددی، مدل بلک لیترمن )تخمین بازده با روشعععی که بدون اسعععتداده از سعععطن اطمینان سعععرمایه گذاران و با 
را محاسعععبه می کند  ( به مدل واقعی)براسعععات بازده های یک سعععال نینده بدسعععت نمده ( دارای نتایج  Ωاسعععتداده از واریانس، 

ها است  در حالی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه عکس مدل واقعی عمد می یر مدلتری نسبت به ساتر و مقبولنزدیک
سعععرمایه گذار در مورد دیدگاه اش( نیز عکس %199کند و همچنین مدل بلک لیترمن )تخمین بازده با اسعععتداده از سعععرن اطمینان 

لیترمن )تخمین بازده با اسععععتداده از سععععرن اطمینان کند  در مدل بلک تر با مدل واقعی عمد میمدل واقعی با تداوم عددی کم
بازده مورد انترار و در نهایت،  اش(  نسعععبت های شعععارپ نن تداوم زیادی با مدل واقعی دارد سعععرمایه گذار در مورد دیدگاه19%

ست نمده از  سرمایه گذاران(  )مدل بلک لیترمنبد سطن اطمینان  ستداده از  شی که بدون ا سبت به مدل تخمین بازده با رو یمت قن
 دارد  بازده واقعیبرنورد نزدیک تری به  گذاری دارایی های سرمایه

  مراجع1

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سبدمالی
 معیار شارپ

 CAPM 0.19 0.214 0.130 0.089 0.075 0.069 0.066 0.0646 0.0642 0.0647مدل 

 معیار شارپ مدل بلک لیترمن
 0.0898 0.0893 0.0895 0.0893 0.088 0.088 0.082 0.074 0.059 0.057 %11برای سطح اطمینان 

معیار شارپ مدل بلک لیترمن 
 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.71 %111برای سطح اطمینان 

 معیار شارپ مدل بلک لیترمن
بدون استفاده از سطح 

 اطمینان
0.245 0.248 0.252 0.255 0.258 0.261 0.263 0.265 0.267 0.268 

 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49 0.46 0.42 0.35 0.11 معیار شارپ مدل واقعی
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 کمک نظریه بازیهابه اقتصادی بین دو کشور تنششبیه سازی ریاضی 
 

 2جواد شرفی، 1حجت الله عبادی زاده

 دانشگاه امام علی)ع( ،دانشکده علوم پایه1

ebadizadeh.h@gmail.com1 

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی)ع( 2
 

@yahoo.comjavad_sharafi_6 

هر یک از این  2هایده و استراتژیمدلسازی کر 1به کمک نظریه بازیها مفروض رابین دو کشور اقتصادی های ، چالشمقالهدر این چکیده:
ر پی یافتن نقطه تعادل استراتژیک د 3مطلوبیتتابع منظور بررسی به. در نهایت دهیممورد بحث قرار میرا دو کشور در مقابل هم 

-وی آن بحث میهای هر یک از طرفین بدست آورده و ربین آنها هستیم. بدین منظور تابع مطلوبیت را برای مجموعه استراتژیاقتصادی 
 .کنیم

 مطلوبیت ، استراتژیتابع بازی ها،  نظریهواژگان کلیدی: 
 گروه بندی موضوعی: 

 . پیشگفتار1

علوم گوناگون غالبا يک مساله واقعي را حل نمي  .مفهوم مدل يکي از مفاهيم اساسي فلسفه علم و معرفت شناسي معاصر است
ای از واقعیت را مدل گویند. به خالصه .کنند، بلکه به جاي آن مساله، مدلي را به وجود مي آورند تا به کمک آن مساله را حل کنند

نامند. همچنین فرایند ایجاد و بیان دیگر، نمایش مجرّد یا فیزیکی یک شیء یا سیستم را از یک دیدگاه و نگاه خاص مدل می
 سازی نامیده اند.ها را مدلانتخاب مدل

 تعادل در نظریه بازیها )تعادل نش(:

ه بازي ها مي باشد. اين مفهوم يك تعبير فضاي حالت گونه از يك بازي استراتژيك است، كه در تعادل نش پركاربردترين مفهوم در نظري
ر آن هر بازيگر پيشبيني درستي از رفتار ساير بازيگران دارد و بر پايه اين پيشبيني عقالني عمل مي نماييد. در اين مفهوم تالشي به منظو

بازیکـن در  n را به عنوان بازی با  (S,F)، صورت نمي پذيرد. در واقع داریم:مجموعه آزمودن فرايندي كه اين فضاي حالت به وجود آمده
1 اســت، و همچنین   ام iها برای بازیکــن مجموعه استــراتژیiSنظر بگیــرید، که در آن 2* *...* nS S Sای از فضای مجموعه
iXمندی آن استتابع بهره F(x)استراتژی بازی است و  را به عنوان فضای استراتژی همه بازیکنان به جز بازیکنi  .در نظر بگیرید

                                                            
1Game Theory 

2 Strategy 

3 War Utility 
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را انتخاب کند، پروفایل استراتژی آن به صورت iXعضو مجموعه اعداد صحیح(، استراتژی  iام ) iفرض کنید بازیکن 

1 2* *...* nx x x x و تابع بهره مندی آن به صورت( )iF x نتیجه داده می شود. قابل ذکر است که تابع بهره مندی این بازیکن به
همچنین و  iاستراتژی انتخابی سایر بازیکنان )نمای استراتژی( وابسته است. به عنوان مثال، در استراتژی انتخاب شده توسط بازیکن 

x*استراتژی های انتخاب شده توسط تمام بازیکنان دیگر، نمای استراتژی  S یک تعادل نش(NE)  است اگر تغییر استراتژی
 1توسط هیچ کدام از بازیکنان به کسب بهره مندی بیشتر منجر نشود. به بیان دیگر؛معادله

∀𝑖, 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑖 , 𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑖∗: 𝑓𝑖(𝑥𝑖∗, 𝑥−𝑖∗ ) ≥ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 , 𝑥−𝑖∗ ) 

باشد، )در تعریف اخیر استراتژی محض آن است که به صورت  تعادلنشترکیبی و یا تواند استراتژی محضیک بازی می 
تصادفی با فراوانی ثابت انتخاب شده است(. در واقع نش نشان داد که حالت پایدار یک بازی حالتی است که در آن هیچ کدام از 

 ی با تغییر رفتار )استراتژی( خود قادر به کسب سود بیشتر )یا تحمل هزینه کمتر(، نیستند.بازیکنان به تنهای

 شرایط وجود تعادل نش در یک بازی استراتژیک:

مطالعه وجود تعادل نش ]در يك بازي[ دو فايده اصلي دارد. اول اينكه اگر بازيي داشته باشيم كه فرضيات وجود تعادل نش را داشته 
توان اميدوار بود تالش براي يافتن تعادل به موفقيت انجامد. دوم و مهم تر اينكه، وجود تعادل نشان مي دهد كه بازي سازگار باشد، مي 

با راه حل فضاي حالت است. از اين گذشته، وجود تعادل ها براي يك خانواده از بازي ها اجازه مطالعه خواص آن را بدون آنكه آن ها را 
 و يا با خطر مطالعه مجموعه تهي روبه رو بوده باشيم به ما خواهد داد.به صورت صريح يافت 

 کمی سازی ارزش های مدل سودگرایانه:
ارزش های معرفی شده در بخش قبل را به عنوان پارامترهای مختلف در نظر می  اقتصادی برای ساختن مدل کمی برای مطلوبیت جنگ

ان نماد های ارزش زندگی انسان، ارزش اقتصادی زندگی و سایر ارزش های جنگ به کار به ترتیب به عنو  Iو  H ،Eگیریم. پارامترهای 
نیز به ترتیب نشـان دهنده ارزش های از دست رفته و ارزش های بدسـت آمده در جنـگ می باشـند.  Gو  Lگرفته شده اند. اندیـس های 

0همچــنین , 1E H     ضرایب ارزش زنـدگی انســـان و ارزش اقتصــادی او از دیدگاه بازیــکنi  ام می باشند. ضریبI   هم
1بصورت  E H   محاسبه خواهد شد. بنابراین  می توانیم مطلوبیت را برای بازیکنi  2ام بصورت زیر تعریف کنیم:معادله 

𝑢𝑖 = 𝛼𝐻(𝐻𝐺 − 𝐻𝐿) + 𝛼𝐸(𝐸𝐺 − 𝐸𝐿) + (1 − 𝛼𝐻 − 𝛼𝐸)(𝐼𝐺 − 𝐼𝐿) 

مقدار صفر را Hکامال به بازیکن بستگی دارد به عنوان مثال؛ یک دیکتاتور ممکن است برای Eو Hالزم به ذکر است که ضرایب 
 را انتخاب کند، یا حتی برای آن ضریب یک را قرار دهد.  13قرار دهد، در حالی که یک فعال اجتماعی ضریبی بزرگتر از 
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را برای یک بازیکن خاص، در یک زمان مشخص، بر حسب سه نوع اقتصادی یک مدل ایستا می باشد که مطلوبیت جنگ  2معادله 
د. حال آن که مقدار مطلوبیت برای یک بازیکن خاص نیز می تواند در زمان های مختلف، متفاوت ارزش بدست آمده، محاسبه می کن

 3اضافه کنیم:معادله 2باشد. بنابراین می توانیم محدودیت زمان را نیز به معادله 

𝑈𝑖(𝑇) = {∑ 𝛿𝑡−1[𝛼𝐻(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) + 𝛼𝐸(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) + (1 − 𝛼𝐻 − 𝛼𝐸)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)]𝑇
𝑡=1 }1−𝛽

 

0که در آن  < 𝛿 ≤ 𝛿؛ ضریب اهمیت زمان های مختلف است. به عنوان مثال؛ 1 = به این معنی است که آینده و حال   1
𝛿به یک اندازه مهم می باشند. جایی که  < در واقع به معنای اهمیت کمتر به زمان آینده نسبت به زمان حال می باشد )زمان های 1

𝛽دورتر اهمیت کمتری خواهند داشت.( همچنین اگر  < ی پرهیز بازیکن از پذیرش ریسک هایی است که جنگ به معنا  0
𝛽معنای بی طرفی بازیکن می باشد. حالت  به0β=در پی دارد و اگر اقتصادی  > ام به  iبه معنای عالقه مندی بازیکن  نیز  0

نادیده گرفته شده است، تاثیر بازیکن  3(.آنچه که در معادله میباشدتنشعاملپذیرشریسکβخواهد بود. )در واقع  تنشپذیرش ریسک های 
j  ام بر مطلوبیت بدست آمده برای بازیکنi  ام است. بنابراین می توانیم این مدل سازی را گسترش دهیم و ضریبی را به دلیل میزان

 4بصورت زیر تبدیل می شود:معادله  3ا معادله ام در نظر بگیریم. لذ iبرای بازیکن  تنشتاثیر گذاری سایر بازیکنان بر مطلوبیت شروع 

𝑈𝑖(𝑇) = [∑ 𝛿𝑡−1𝑇
𝑡=1 {∑ 𝛾𝑗𝛼𝐻𝑗𝑁𝑗=1𝑁 (𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) + ∑ 𝛾𝑗𝛼𝐸𝑗𝑁𝑗=1𝑁 (𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡)

+ ∑ 𝛾𝑗(1 − 𝛼𝐻𝑗 − 𝛼𝐸𝑗)𝑁𝑗=1 𝑁 (𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)}]1−𝛽
 

 تنشرا برای خودش برآورد کرد،باید اطالعاتی را برای برآورد مطلوبیت آغاز  اقتصادی ام بعد از اینکه میزان مطلوبیت جنگ iبازیکن 
برای بازیکنان مقابل  3برای سایر بازیکنان نیز در اختیار داشته باشد. به همین منظور باید ضرایب سه نوع ارزش مختلف را در معادله 

باشد نیز می توان بهره برد، به این منظور فرض کنید زمان حال  شتننیز تخمین بزند.از معادله باال به منظور اخذ تصمیم خروج از یک 
1که T  ،  با محاسبه( )iU  بازیکن ،i می تواند مقادیر( ), ( 1),..., ( ), ( 1)i i i iU U U T U T     را برآورد کند و در

)صورتی که  )iU t ،را ادامه می دهد )متوقف می کند(. یا در صورتی که  تنشافزایش )کاهش( یابد( )iU t به شکل تابع یو وارونه
( )را ادامه می دهد و در صورتی که تابع به شکل یو باشد  تنشباشد، تا رسیدن به نقطه ماکزیمم  ( بازیکن باید تصمیم بگیرد که (

 آیا برای دستیابی به ارزش بیشتر در آینده حاضر به پرداخت هزینه در زمان حال هست یا نه؟
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 فرضی: تنشجدول مطلوبیت حاصل شده برای 

)های پیروزیدر جدول زیر تابع مطلوبیت را در هر یک از حالت )Wشکست ،( )L،مصالحه( )P و در نتیجه ادامه  تنشو آغاز نشدن
)اقتصادیمجادالت و مناقشات  )Cنماییم.بررسی می

 

 

1H
 ،

1E  ،1
1
t   1و به ترتیب ضریب ارزش انسانی، ضریب ارزش اقتصادی، ضریب اهمیت زمان های مختلف و ضریب

برای کشور دوم به کار رفته است. با توجه به این نکته که در صورت بروز  2( است. اندیس های 1)بازیکن 1ریسک جنگ برای کشور
ادی و ژئوپولیوتیکی را بدست نخواهد آورد، بنابراین مقدار میان دو کشور و شکست در آن، طرف بازنده هیچ ارزش انسانی، اقتص تنش 𝐻𝐺𝑡، 𝐸𝐺𝑡  و𝐼𝐺𝑡  زمانی اتفاق می افتند که یکی از کشور ها  3الی  1در این حاالت برابر صفر در نظر گرفته شده است. حاالت

ده حالتی است که دو کشور استراتژی نشان دهن 4ترجیح دهد. همچنین حالت  تنشرا به استراتژی عدم شروع  تنشاستراتژی شروع 
مطلوبیت مثبتی را برای یکی از  3الی  1برای یکی از حاالت  تنشرا عقالیی بدانند. در صورتی که استرتژی شروع  تنشعدم شروع 

 شده برای کشور دوممطلوبیت حاصل برای کشور اولشدهطلوبیتحاصلم 

1

2

W

L
 {∑ ( 𝜹𝒕−𝟏𝟏[𝜶𝑯𝟏(𝑯𝑮𝒕 − 𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟏(𝑬𝑮𝒕 − 𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟏 − 𝜶𝑬𝟏)(𝑰𝑮𝒕)])𝑻

𝒕=𝟏 }𝟏−𝜷𝟏
 {∑ ( 𝜹𝒕−𝟏𝟐[𝜶𝑯𝟐(−𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟐(−𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟐 − 𝜶𝑬𝟐)(−𝑰𝑳𝒕)])𝑇

𝑡=1 }1−𝛽2
 

 

 

 

 

P 

 

{∑ (  𝜹𝒕−𝟏𝟏[𝜶𝑯𝟏(𝑯𝑮𝒕 − 𝑯𝑳𝒕)+𝜶𝑬𝟏(𝑬𝑮𝒕 − 𝑬𝑳𝒕)+(𝟏 − 𝜶𝑯𝟏 − 𝜶𝑬𝟏)(𝑰𝑮𝒕 − 𝑰𝑳𝒕)])𝑻
𝒕=𝟏 }𝟏−𝜷𝟏

 

 

 

{∑ (    𝛿𝑡−12[𝛼𝐻2(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸2(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻2 − 𝛼𝐸2)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡))𝑇
𝑡=1 }1−𝛽2

 

 

 

 

1

2

L

W
 

 

{∑ ( 𝛿𝑡−11[𝛼𝐻1(−𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸1(−𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻1 − 𝛼𝐸1)(−𝐼𝐿𝑡)])𝑇
𝑡=1 }1−𝛽1

 

 

{∑ ( 𝛿𝑡−12[𝛼𝐻2(𝐻𝐺𝑡 − 𝐻𝐿𝑡) +𝛼𝐸2(𝐸𝐺𝑡 − 𝐸𝐿𝑡) +(1 − 𝛼𝐻2 − 𝛼𝐸2)(𝐼𝐺𝑡 − 𝐼𝐿𝑡)])𝑇
𝑡=1 }1−𝛽2
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عدم شروع  طرفین حاصل کند، بازیکن با توجه به احتمال وقوع آن گزینه نسبت به گزینه های دیگر، یکی از استراتژی های شروع و یا
 را اتخاذ خواهد کرد تنش

 . نتیجه گیری 2

 تین  مهمم ترین کاری که هنگام مدل سازی تابع مطلوبیت باید انجام داد تخمین منافع و ضررهای حاصل از شروع و حتی  ادامیه یی 
نامیده م  شود، و آنچه کشیور هیا و سیاسیتمداران آن هیا را بیه  تن جلوگیری م  کند به عنوان هزینه های  تن است. آنچه که از شروع ی  

هدایت م  کند، سود و منفعت  است که جنگ برای آن ها خواهد داشت. از اینرو باید سع  کنیم هزینه هیا و سیود هیای وا عی  را  تن سمت 
شامل هزینه ها و سود های جان ، ا تصادی تن   برآورد شود. تن برآورد کنیم. پس الزم است در ی  چهارچوب علم  هزینه و سود ناش  از 

د و یا سایر سودهای  که در صورت برنده شدن )بازنده شدن( برای برنده )بازنده( در پ  خواهد داشت؛ م  باشد. برآورد هر کیدام از ایین میوار
بیوم را واین مرز سیاس  -ا تصادی نخبگان خاص ضروری است. نتایج به دست آمده از این تحلیل ها م  توانند،  تن برای شروع یا ادامه ی  

 در پی  بین  اتفا ات آت  بسیار کم  کنند و م  توان بر اساس آن استراتژی های مناسب  را اتخاذ کرد.

 .مراجع3

 ( " تئوریبازیهاوکاربردآندرتصمیمگیریمدیران"1333اسکندری، فاطمه؛شاهی، سکینه ؛پارسا، عبدالله ).۱
( " چگونه نظریه بازی ها به بهبود 1332رضایی، محمد جواد؛ نصیری اقدم، علی ؛ موحدی بکنظر، مهدی ؛ رضایتی، آرمان). 2

 ه جورسازی پایدار و کاربرد آن"زندگی کمک می کند؟ درآمدی بر نظری
 .Vol. 119 No.2,pp. 470-378 ( "نظریه بازی ها و تحلیل رفتار سیاسی"1331اسنایدر، ریچارد ). 3
 

.۴  J . R . S. Cristobal, ''The use of Game Theory to solve conflicts in the project management and 

construction industry" International Journal of Information System and Project Management, Vol. 3, 

No. 2, 2015, 43-58 
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ریسک معرض در ارزش تخمین برای امکان پذیر شهودی فازی مدل سازی

4 زمانی محمدصادق ،3 دالورخلفی علی ،2 دواز بیژن ،١ ∗ مقدم فروزان هانیه
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده 1,2,3,4

hfmoqadam2017@gmail.com

ریسک معرض در ارزش برآوردهای روی بازار، خطرنزولی اندازه گیری برای مالی موسسات بیشتر چکیده:
ePFM درحال تکامل امکان پذیر فازی مدل سازی VaR تخمین برای همکارانش و ماسیل می کنند. حساب (VaR)

فازی قانون مبتنی بر مدل سازی و امکان پذیر فازی c-میانگین بندی خوشه توسعه آن رویکرد که کردند پیشنهاد را
ساختار به روزرسانی برای تکامل حال در امکان پذیر فازی مدل  سازی است. افزایشی یادگیری چهارچوب در عملکردی
فاصله کنترل مبتنی بر معیار از فازی قوانین با متناظر و می گیرد کار به را معمول ویژگی های و عضویت ها خوشه ای،
در می کند. ارزیابی را مرتبط مدل و مرحله هر در خوشه ساختار کیفیت مناسب، شاخص یک با و کرده استفاده آماری
معموال کند، بیان موضوع یک به نسبت را خود ترجیحی درجه که شود پرسیده فرد یک از که هنگامی واقعی، شرایط
عدم عضویت درجه کردن اضافه با آتاناسوف مسئله این حل برای دارد. وجود درجه درباره عدم قطعیت یا تردید یک
تخمین برای که است این ما هدف مقاله این در کرد. معرفی را شهودی فازی مجموعه های فازی، مجموعه های به
شهودی فازی c-میانگین بندی خوشه توسعه آن رویکرد که ePIFM درحال تکامل شهودی فازی مدل سازی VaR

دهیم. ارائه را است شهودی فازی قانون مبتنی بر مدل سازی و امکان پذیر
. ریسک درمعرض ارزش درحال تکامل، مدل سازی فازی شهودی، ریاضیات کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 91B30; Secondary 03E72.

شهودی فازی آنتروپی و شهودی فازی منطق .١
معرفی را شهودی فازی مجموعه های فازی، مجموعه های به عدم عضویت درجه کردن اضافه با [٣ ،١] آتاناسوف
تعریف ،A = {< x, µA(x), wA(x) > | x ∈ X} صورت به معموال شهودی فازی مجموعه یک کرد.
wA(x) و x عضویت درجه µA(x) و بوده [0, 1] بازه به X مجموعه از توابعی wA و µA آن در که می شود
فازی مجموعه هر در .0 ≤ µA(x) + wA(x) ≤ 1 طوری که به است A مجموعه در x عضویت عدم درجه
که است واضح و می شود نامیده تردید یا اطمینان عدم درجه πA(x) = 1−µA(x)−wA(x) عدد ،A شهودی
می شود. تبدیل فازی مجموعه یک به A شهودی فازی مجموعه آنگاه باشد ،πA(x) = 0 اگر .0 ≤ πA(x) ≤ 1

صورت به B و A شهودی فازی مجموعه دو بین اقلیدسی فاصله آنگاه X = {x1, x2, ..., xN} کنید فرض

D(A,B) =

(

N
∑

i=1

(µA(x)− µB(x))
2 + (wA(x)− wB(x))

2

2

)( 1
2 )

مثبت، حقیقی اعداد مجموعه به X روی فازی مجموعه های از متشکل خانواده از f حقیقی تابع می شود. تعریف
هرگاه (دو) f(A)؛ = 0 ،A فازی مجموعه هر ازای به (یک) هرگاه می شود نامیده شهودی فازی آنتروپی یک
µA(x) = ،x ∈ X هر برای اگر فقط و اگر است X اصلی عدد برابر f(A) آن گاه باشد A = (µA, wA)

در می یابد، کاهش نیز آن ها مجموع یابد کاهش عضو یک عضویت عدم و عضویت درجه اگر (سه) wA(x)؛ = 0

πA(xi) ≥ آن گاه ،µA(xi) ≤ µB(xi) و wA(xi) ≤ wB(xi) اگر یافت. خواهد افزایش تردید درجه نتیجه
عنوان به را شهودی فازی آنتروپی می توان آن گاه باشد، xi ∈ X اگر .f(B) ≤ f(A) بنابراین و πB(xi)

به کنید فرض .[۴] گرفت نظر در f(A) =
∑n

i=1 πA(xi)e
|1−πA(xi)| صورت به بودن شهودی از درجه ای

١سخنران∗
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دیگر عبارت به یگر، فازی متمم گرفتن نظر در با سپس است. شده تعریف g(x) = xα ،x ∈ [0, 1] هر ازای
،α > 0 آن در که N(µ(x)) = (1 − µ(x)α)

1
α داشت خواهیم ،N(µ(x)) = g−1(g(1) − g(µ(x)))

بود. خواهد πA(x) = 1− µA(x)− (1− µA(x)
α)

1
α این صورت در

(PIFCM) امکان پذیر شهودی فازی c-میانگین خوشه بندی .٢
ورودی داده n از مجموعه ای است. k-ام ورودی داده xk = [x1k, x2k, ..., xmk]

T ∈ R
m که کنید فرض

امکان پذیر شهودی فازی افراز می دهیم. نشان X ⊂ R
m×n که X = {xk | k = 1, 2, ..., n} صورت به را

درجه عضویت، عدم درجه عضویت، بادرجه A∗
i هر که است {A∗

i | 1 ≤ i ≤ c} خانواده شامل ،X مجموعه
،U∗ = [u∗

ik] ∈ R
c×n عضویت و فازی ماتریس های وسیله ی به ترتیب به شده مشخص ویژگی های و تردید

الگوریتم در می شود. مشخص T ∗ = [t∗ik] ∈ R
c×n و P = [πik] ∈ R

c×n ،V ∗ = [v∗ik] ∈ R
c×n

PFCM الگوریتم هدف تابع ابتدا در که است زیر صورت به بخش دو شامل حداقل هدف تابع PIFCM

در که J =
n
∑

k=1

c
∑

i=1

(auηf
ik + btηpik )D

2
ik +

c
∑

i=1

γi
n
∑

k=1

(1 − tik)
ηp,

c
∑

i=1

uik = 1,
n
∑

k=1

tik ≤ 1

روابط از استفاده با را γi > 0 ،ηf > 1 ،ηp > 1 آن
،π̂ik = 1−tik−(1−tαik)

1/α ،t∗ik = tik+π̂ik ،πik = 1−uik−(1−uα
ik)

1/α ،u∗
ik = uik+πik

به روزرسانی κ = 1 برای γ∗
i = κ

∑n
k=1(u

∗
ik)

ηfD2(xk,v∗i )
∑

n
k=1(u

∗
ik

)ηf و v∗i =
∑n

k=1(a(u
∗
ik)

ηf+b(t∗ik)
ηp)xk

∑

n
k=1(a(u

∗
ik

)ηf+b(t∗
ik

)ηp)

که می شود نوشته JIFE =
c
∑

i=1

π∗
i e

1−π∗
i +

c
∑

i=1

π̂∗
i e

1−π̂∗
i صورت به شهودی فازی آنتروپی قسمت و می کنیم

صورت به PIFCM الگوریتم هدف تابع نهایت در و است π̂∗
i = 1

n

∑n
i=1 π̂ik و π∗

i = 1
n

∑n
i=1 πik آن در

می آید. بدست J =
n
∑

k=1

c
∑

i=1

(a(u∗
ik)

ηf +b(t∗ik)
ηp)D2(xk, v∗i )+

c
∑

i=1

γ∗
i

n
∑

k=1

(1−(t∗ik))
ηp+JIFE

تاکاجی-سوگنو مدل .٣
است: زیر شکل به شهودی فازی کاربردی قوانین از مجموعه ای شامل عینی نتایج دارای تاکاجی-سوگنو مدل

Ru∗
i : yu∗

i = θui0 + θui1x1 + ...+ θuimxm ∗Auآن گاه
i xبرابر اگر

Rw∗
i : yw∗

i = θwi0 + θwi1x1 + ...+ θwimxm ∗Awآن گاه
i xبرابر اگر

است، شهودی فازی قانون های تعداد c ،i = 1, 2, 3, ..., c برای i-ام شهودی فازی قانون ،R∗
i آن در که

مواردقبلی شهودی فازی مجموعه های A∗
i = (Au∗

i ,Aw∗
i ) و ورودی داده ی x = [x1, x2, ..., xm]T ∈ R

m

صورت به آن عضویت عدم تابع و ϕAu∗
i
(x) : R

m → [0, 1] صورت به آن عضویت تابع که i-ام، و
،j = 1, 2, ...,m هر برای و i-ام قانون خروجی ،yw∗

i ∈ R و yu∗i ∈ R است، ΨAw∗
i
(x) : Rm → [0, 1]

آن ها خوشه مرکز با را خوشه ها شهودی فازی مدل این در هستند. i-ام قانون نتیجه پارامترهای θij و θi0
استنتاج است. خوشه یک با متناظر قانون هر و هستند قوانین کانونی نقاط مراکزخوشه ها می دهند، نشان
و است y∗ = (

∑c
i=1(

Au∗
i (x)yu∗

i
∑

c
j=1 Au∗

j (x) ),
∑c

i=1(
Aw∗

i (x)yw∗
i

∑

c
j=1 Aw∗

j (x) )) بسته شکل دارای TS قوانین با فازی
به ،λ∗

i = (
Au∗

i (x)
∑

c
j=1 Au∗

j (x) ∗βو(
i = (

Aw∗
i (x)

∑

c
j=1 Aw∗

j (x) ) شده، نرمال درجه از استفاده با می توان را عبارت این
کرد. بازنویسی y∗ = (

∑c
i=1 λ

∗
i y

u∗
i ,
∑c

i=1 β
∗
i y

w∗
i ) = (

∑c
i=1 λ

∗
i xTe θui ,∑c

i=1 β
∗
i xTe θwi ) صورت

است. یافته بسط ورودی بردار xe = [1 xT ]T و پارامترها بردار θi = [θi0, θi1, ..., θim]T

(ePIFM) توسعه حال در امکان پذیر شهودی فازی مدل سازی .۴
بودن عادی و تردید درجه عضویت، عدم درجه عضویت، درجه توسعه درحال امکان پذیر شهودی فازی مدل سازی
(ePIFM) نماید. اجتناب قدیمی و استفاده بدون خوشه های از تا می گیرد نظر در خوشه ساختار به روزرسانی برای را
فاصله ی اقلیدسی، فاصله ی جای به و می یابد امکان پذیرادامه شهودی فازی خوشه بندی الگوریتم هدف تابع براساس
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D∗
ik

2 = ∥xk − v∗i ∥2A∗
ik

= (xk − v∗i )TA∗
ik(xk − v∗i ) صورت به که می شود نظرگرفته در ماهولونوبیس

کننده تعیین i = 1, 2, ..., c ∗Aبرای
ik ماتریس است. وابسته متقارن، مثبت معین A∗

ik ماتریس یک به که می باشد
A∗

ik = [ρidet(F
∗
ik)]

1
mF ∗

ik
−1 صورت به و است منحصربه فرد خوشه، هر ازای به و خوشهi-ام جهت و شکل

به پراکندگی ماتریس F ∗
ik .(ρi = 1 داریم خوشه ها تمام ازای به معموال) i-ام خوشه حجم ρi می شود. حاصل

،πik = 1 − uik − (1 − uα
ik)

1/α آن در که می باشد ،F ∗
ik =

∑n
k=1 u∗

ik
ηf (xk−v∗i )(xk−v∗i )T

∑

n
k=1 u∗

ik
ηf صورت

k-ام باشد. ورودی xk که کنید فرض است. i-ام خوشه در xk داده  عضویت درجه uik و u∗
ik = uik + πik

موجود خوشه یک مرز یا داخل در xk اگر این که ابتدا گرفت. نظر در را روش دو باید خوشه ساختار به روزرسانی برای
یک xk این صورت غیر در دربرگیرد، را xk اطالعات تا می شود به روزرسانی متناظر خوشه مرکز آن گاه باشد قرارداشته
می پردازیم. روش دو این جزئیات به ادامه در می شود، شروع خوشه مرکز عنوان به خودش با که می سازد جدید خوشه
از هریک و جدید ورودی داده ،xk بین تشابه داریم. خوشه c است ورودی داده ی k-امین ،xk زمانی که کنید فرض
بررسی با 1 ≤ i ≤ c رابرای تشابه این و شده اندازه گیری ماهولونوبیس فاصله از استفاده با موجود خوشه c مراکز
درجه m و (1−β) احتمال با چپ-دم کای-مربع توزیع معکوس χ2

m,β که می کنیم ارزیابی ،D∗
ik

2 < χ2
m,β شرط

داشت خواهیم کنترل تحت را فرآیند آن گاه باشد برقرار مذکور شرط اگر است. غلط هشدار احتمال نیز β و آزادی
است. p∗ = argmini=1,2,...,c(D

∗
ik) صورت به p∗ خوشه نزدیک ترین کننده تعیین D∗

ik
2 فاصله کم ترین و

برای M∗
i که ،M∗

p∗,new = M∗
p∗,old + 1 و می یابد اختصاص ∗p-ام خوشه به xk بردار حالت، این در

خوشه مرکز حال می کند. شمارش را i-ام خوشه محدوده و مرز در داده ای نقاط تعداد ،i = 1, 2, ..., c

،v∗p∗,new = v∗p∗,old + α(au∗
p∗k

ηf + bt∗p∗k
ηp)A∗

p∗k(xk − v∗p∗,old) رابطه ی از استفاده با را p∗

،F ∗−1
p∗,new = (I − G∗

p∗(xk − v∗p∗,old))F
∗−1
p∗,old

1
1−α روابط از آن محاسبه برای که می کنیم، به روزرسانی

،det(F ∗
p∗,new) = (1−α)m−1det(F ∗

p∗,old)×(1−α+α(xk−v∗p∗,old)
TF ∗−1

p∗,old(xk−v∗p∗,old))

ماتریس I و می شود استفاده G∗
p∗ = F ∗−1

p∗,old(xk − v∗p∗,old)
α

(1−α+α(xk−v∗
p∗,old

)TF∗−1
p∗,old

(xk−v∗
p∗,old

))

می کنیم زیربه روزرسانی رابطه ی از استفاده با عکس مسیری در خوشه ها مراکز مابقی است. m مرتبه با همانی
v∗q∗,new = v∗q∗,old − α(au∗

q∗k
ηf + bt∗q∗k

ηp)A∗
q∗k(xk − v∗q∗,old), q∗ = 1, 2, ..., c, q∗ ̸= p∗.

،M∗
min آن، حداقل مقدار می پردازد. شده برآورد خوشه های درستی ارزیابی به ،i = 1, 2, ..., c برای M∗

i پارامتر
متناظر ،F ∗−1

ik i-ام، پراکندگی ماتریس معکوس از پارامتر هایی دانستن برای نیاز مورد داده نقاط حداقل باتعداد
اعتبار، پارامتر Q می شود. برآورد ،M∗

min = Qm(m+1)/2 صورت به m بعد با داده ها بردار توسط که است،
مراکز از یک هیچ با xk آن گاه نباشد برقرار شده بیان شرط اگر دیگر سوی از است. Q = 2 فرض پیش مقدار با
بررسی باید این حال با است. جدید خوشه یک ایجاد شود انجام باید که عملی بنابراین، بود. نخواهد شبیه خوشه ها
برقرار M∗

p∗ < M∗
min شرط آیا یعنی، نه، یا است xk حول معتبر خوشه های فقدان باعث عمل این آیا که نمود

خوشه می شود ودرغیراین صورت، به روزرسانی شده بیان روابط با p∗ خوشه مرکز باشد، برقرار اگر و یاخیر؟ است
،F ∗−1

c,new = F ∗−1
0 = kI, v∗c,new = xk,M∗

c,new = 1, det(F ∗
c,new) = det(F ∗

0 ) اولیه ارزش با جدید
است. بزرگ کافی اندازه به مثبت عدد یک k و m مرتبه با همانی ماتریس یک I که می شود. ساخته

آمده بدست پارامترهای تخمین و خوشه ها کیفیت اندازه گیری .۵
معیارهای از نظارت برای می گردد. کنترل می شود وارد جدید داده که زمانی خوشه ساختار کیفیت بخش این در
آن، در که است مرحله ای نشانگر Ii∗ که می شود. استفاده τik =

∑k
i=1 λ∗

i

k−Ii∗ , ηik =
∑k

i=1 β∗
i

k−Ii∗ کاربردی
این جا در می شوند. حذف k مرحله در پایین کیفیت قوانین با متناظر خوشه های و می شود ایجاد i∗ خوشه
کار به را ηik ⩾ (η̄i − 2σηi

) و τik ⩽ (τ̄i − 2στi) معیارهای پایین، کیفیت با خوشه های حذف برای
و σηi

= 1
k−3

∑k−1
j=2 (ηij − η̄) ،τ̄i = 1

k−2

∑k−1
j=2 τij ،στi = 1

k−3

∑k−1
j=2 (τij − τ̄) که می گیریم

پارامترهای تخمین هستند. i خوشه مقادیر از کاربردی معیار انحراف و نمونه میانگین η̄i =
1

k−2

∑k−1
j=2 ηij

را فازی استنتاج رابطه می شود. انجام وزن دار بازگشتی مربعات کمترین الگوریتم از استفاده با آمده بدست
و Λ∗ = [λ∗

1xTe , λ∗
2xTe , ..., λ∗

cxTe ]T آن در که نوشت y∗ = (Λ∗TΘu, β∗TΘw) صورت به  می توان
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تعمیم داده بردار xe = [1 xT ]T گونه، فازی وزن دار یافته بسط ورودی β∗ = [β∗
1xTe , β∗

2xTe , ..., β∗
c xTe ]T

خروجی های این که فرض با است. θi = [θi0, θi1, ..., θim] پارامتر ماتریس Θ = [θT1 , θ
T
2 , ..., θ

T
c ]

T و یافته
الگوریتم از استفاده با می توان را برآیند پارامترهای می رسد، فرا جدید داده هر که آمده اند بدست زمانی شده مشاهده
wRLS خطای معیار از این جا در نمود به روزرسانی موضعی بهینه سازی گرفتن نظر در با و بازگشتی مربعات کمترین
.minθi E

i
L = minθi(

∑n
k=1 λ

∗
ik(y

u∗
k − xTekθuik)2,∑n

k=1 β
∗
ik(y

w∗
k − xTekθwik)2) می کنیم استفاده

،θuik+1 = θuik +
∑

ik xekλ∗
ik(y

u∗
k − xTekθuik) صورت به برآیند پارامترهای پس،

،θwik+1 = θwik +
∑

ik xekβ∗
ik(y

w∗
k − xTekθwik) ،∑i,k+1 =

∑

ik −
λ∗
ik

∑

ik xekxTek ∑

ik

1+λ∗
ik

xT
ek

∑

ik xek
∑

i0 =
∑∗

i0 = ΩI, θui0 = θwi0 = 0 و می شوند به روزرسانی ،∑∗
i,k+1 =

∑∗
ik −

β∗
ik

∑∗
ik xekxTek ∑∗

ik

1+β∗
ik

xT
ek

∑∗
ik xek

پراکندگی ماتریس Σ و (Ω = 1000 معموال) بزرگ عدد یک Ω و m مرتبه از همانی ماتریس I که می باشد
∑

c+1,k = و θuc+1,k = θwc+1,k = 0 آن گاه کند، اضافه را جدید فازی قانون یک xk ورودی داده ی اگر است.
که می آید بدست Y ∗ = (1− δ)y∗1 + δy∗2 صورت به مدل خروجی هستند. اولیه مقدارهای ∑∗

c+1,k = ΩI

است. تردید درجه همان δ = π و y∗
2=β∗TΘw ،y∗

1=Λ∗TΘu آن در
عملکرد ارزیابی و (VaR) ریسک معرض در ارزش تخمین .۶

واحد، یک است. ریسک معرض در ارزش مالی دارایی بازار ریسک اندازه گیری برای استاندارد روش یک
سوی از و می گیرد بر در αVaR اطمینان سطح یک در ،h زمانی افق در را مالی دارایی یک بازار ارزش افت
نیز 1 − αVaR احتمال با نمی رود انتظار که می باشد h زمانی افق در دارایی بازار ارزش افت نشانگر دیگر
طول در دارایی بازده rk+h = Ln(Pk+h)

Ln(Pk)
که Pr(rk+h ⩽ VaRαVaR

k+h ) = 1 − αVaR یعنی رود پیش
صورت به و است شرطی بازده توزیع -ام αVaR چندک ،VaR اینرو، از است. j دارایی قیمت Pj و h دوره
CDF−1(·) و بازده ها تجمعی توزیع تابع CDF (·) که می شود، تعریف VaRαVaR = CDF−1

k+h(αVaR)

rk = σkzk, فرآیند با بتوان را مالی دارایی یک از روزانه شرطی بازده که کنید فرض .[۴] است آن معکوس
به k + 1 در VaR بنابراین، است. k در دارایی نوسانات σk و zk ∼ i.i.d(0, 1) به طوری که داد شرح
خطا مقدار شامل CDF−1

z (αVaR) که می شود، حاصل VaRαVaR

k+1 = σk+1CDF−1
z (αVaR) صورت

نقش نوسانات مدل سازی ،VaR پیش بینی زمینه در است. αVaR اطمینان سطح در نرمال توزیع جدول از
را مدل ها عملکرد شود. پیاده سازی نوسان پذیری مدل های روی بر تاکید با باید بنابراین و می کند ایفا را اساسی
صورت به (V R) می کنند. ارزیابی (ASMF ) میانگین مجذور شدت تابع و (V R) تخلف نسبت تابع دو با
محاسبه Φk = 0 آن گاه ،rk ≥ VaRk اگر و Φk = 1 آن گاه ،rk < VaRk اگر ،V R = 1

n

∑n
k=1 Φkدر مشاهدات تعداد شامل n و k روز ازای به جلوتر مرحله یک شده پیش بینی قبل از VaR شامل VaRk که می شود،

استثناهای تعداد ϑ که می شود محاسبه ،ASMF = 1
ϑ

∑ϑ
i=1 ξi صورت به (ASMF ) است. آزمون مجموعه

است. ξj = 0 آن گاه ،rj≥VaRj اگر و ξi = (rj −VaRj)
2 آن گاه ،rj < VaRj اگر است، مربوطه مدل
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 2دکتر حجت الله صادقی، 1پریسا محمدی

 بخش حسابداری و مالی، پردیس علوم انسانی، دانشگاه یزد  1

parisa.mohamady@stu.yazd.ac.ir 

 بخش حسابداری و مالی، پردیس علوم انسانی، دانشگاه یزد 2

sadeqi@yazd.ac.ir 

ری مشترک، ، در صندوق های سرمایه گذا(2112از مقیاس چاکو و همکاران ) بررسی ریسک نقدشوندگی با استفاده  چکیده:
ها رزش داراییادو متغیر خاص ، ریسک نقدشوندگی را تابعی لگاریتمی از ن مقیاس با تکیه بر تئوری اختیارای اساس این مقاله است.

(NAV )سهام صندوق سرمایهقیمت  و( گذاری قابل معامله در بورسETF )نقدناشوندگی را  به به طوری که  ،ی می کندمعرف
، به محض سررسید اختیار NAVو  ETF. تفاوت بین درنظر می گیرد NAVبرای  ETFی عنوان ارزش یک اختیار برای مبادله

 ارزش نقدشوندگی است.معادل ، ، و بنابراین ارزش این اختیارشدهی ماثر تلقی ی معاملههزینه
   ی اختیار های سرمایه گذاری قابل معامله، نظریهواژگان کلیدی: ریسک نقدشوندگی، صندوق

 گیری ریسکاندازهگروه بندی موضوعی: 

 . پیشگفتار1

، چه خرید و چه یاز به فوریت در انجام یک معاملهواند به نتمینیاز به نقدشوندگی  گذاران است.ز اساسی برای سرمایهنقدشوندگی یک نیا
رایط ، در شن نیاز به فوریت در انجام معاملهگذار در زماباشد که یک سرمایهساسا ریسکی میفروش تعبیر شود. ریسک نقدشوندگی ا

 باال باشد با آن مواجه میشود. ، بسته به این که قیمت فوریت بخشی به انجام معامله پایین یا اسب بازارمناسب یا نامن

تاه مدت با ، در کوگذاران با تعهدات بلندمدتسرمایهرو نیستند، به طوری که گذاران با درجه ی یکسانی از ریسک نقدشوندگی روبهسرمایه
ردن نقدشوندگی راهم که دلیل فریسک کمتری در رابطه با نیاز ناگهانی به فوریت در معامله مواجه اند و بنابراین بایسته است که پاداشی را ب

 گذارانی که به آن نیاز دارند وصول نمایند.برای سرمایه

ز های دیگری به جز نقدشوندگی را نیشوند که سهواً ریسکهای نقدشوندگی می، شامل شناسایی مقیاسبیشتر فاکتورهای نقدشوندگی
نقدشوندگی در یک بازار، ساده است و مشکل مربوط به فاکتورهای ی (  برای محاسبه2112گیرند. روش چاکو و همکاران )دربرمی

( NAV، را در نظر گرفته و قیمت شاخص را با قیمت یک پرتفوی )ETF ،کند. آن ها یک شاخص معامله شدهریسک پسماند را حل می
قرضه موجود  های پایان روز اوراقیمتبا استفاده از ق NAV. می دهندمورد مقایسه قرار  ETFی همان ی اجزای زیرمجموعهدربردارنده
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ایشان ه، تفاوت در قیمتگیرندهای یکسان دربرمی، سهام یکسانی را با وزنود. به دلیل اینکه شاخص و پرتفویشدر شاخص محاسبه می
تفاوتی از نقدشوندگی ی م، درجهETFی قاعدتا پرتفوی شامل اجزای زیرمجموعه ر نقدشوندگی نسبت داده شود.تواند عمدتا به تفاوت دمی

سک ، با ریخرندگذاران وقتی پرتفوی را میبنابراین سرمایهکند. است و این اختالف در طول زمان تغییر میا دار ETFرا نسبت به خود 
دشوندگی تا ریسک نق )زیر ارزش اسمی( اند. بنابراین تنها زمانی مایل به خرید این سهام هستند که آن را به کسر بخرندنقدشوندگی مواجه

                     باالتر را جبران کند.                                                                                                         

. در نظر گرفتن ها استفاده کرداز آن NAVو ارزش پرتفوی اجزای آن یا  ETFتوان برای مقایسه قیمت  چندین معیار وجود دارد که می
 .ین این تابع ریاضی کمک کننده است، برای تعیهای بازارمتون نظری بافت

ی موجودی را ، مدل هزینهی معامالت( از هزینه1711( و هو و استال )1712، آمیهاد و مندلسون )(1791(، استال)1792گارمن)
( ادعاهای محتملی را برای نمونه قرار دادن 2111( و هریس )1711و گالی)کند. در قسمت قابل توجهی از آن کاپلند استخراج می

توانند های پیشنهادی و درخواستی می( نشان دادند که قیمت2111برند. چاکو و همکاران )میکارهای پیشنهادی و درخواستی بهقیمت
این  ، تشخیصدگاهی که در پس این روش قرارداردوند. دیش خرید و اختیارفروش آمریکایی دایمی در نظر گرفتهدقیقا به عنوان اختیار

، یک اختیار امریکایی درحال نوشته شدن است. برای شودموضوع است که وقتی یک قیمت پیشنهادی یا درخواستی در بازار منتشر می
 اختیارخرید امریکایی برای بازارگردانگذار یک ، سرمایهشودگذار ایجاد میمثال وقتی یک سفارش فروش محدودشونده توسط یک سرمایه

عیین ، آن را تگذار، قیمت محدودی است که سرمایهشود، و قیمت سررسیداست. اختیارخرید برروی ارزش بنیادی سهام نوشته می نوشته
ازارگردان ار توسط ب، اختیشود، با مقدار کافی و بهینهاست. وقتی ارزش بنیادی سهام بر قیمت محدود یا قیمت سررسید منطبق میکرده

 و ارزش اختیارفروش قیمت پیشنهادی یک سهام،پذیرد. بنابراین ارزش اختیارخرید قاعدتا و یک معامله صورت میشود، سررسید می
وندگی ی نقدناش، به عنوان نماینده برای درجهدرخواستی-رد پیشنهادی. به دلیل اینکه یک اسپدهدنشان می ، قیمت درخواستی رامتناظر

        .نقدشوندگی در بازار استفاده کرد گیری، می توان به منظور اندازهزش اختیارخرید و ارزش اختیارفروشاز اررود، ر یک بازار به کار مید

. درنظر گرفت NAVبرای  ETFی ، نقدناشوندگی را می توان به عنوان ارزش یک اختیار برای مبادله(2112بنابر چاکو و همکاران )
، ارزش نقدشوندگی است. ی ماثر است، و بنابراین ارزش این اختیاری معامله، هزینهبه محض سررسید اختیار NAVو  ETF تفاوت بین

 NAVبرای  ETFی ، سپس یک اختیار برای مبادلهآغاز شود، با ایجاد یک سفارش محدودشونده ETFاگر معامله توسط یک خریدار 
را  ETF، یک اختیارفروش NAV، در سررسید یک فروشنده در سفارش محدودشونده عبارت دیگرشود. به توسط خریدار آینده نوشته می

ی توسط فروشنده ETFبرای  NAVی ، یک اختیار برای مبادلهآغاز شود ETFی، اگر معامله توسط فروشندهکند. از منظر دیگرمی اعمال
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، هرجا کرد. بنابر تجربه اعمال  خواهد NAVرا در قیمت سررسید  ETF، اختیار خرید یک خریدار شود، به عبارت دیگرآینده نوشته می
رید ز مجموع اختیارخبنابراین ااست. دانیم که یکی از اختیارات ارزش غیر صفر دارد زیرا اعمال شده، ما میافتدکه یک معامله اتفاق می

                                                                                                                                                             :داشت   مان سررسید ارزش مثبت خواهدها در زچون تنها یکی از آن دنکن، به عنوان مقیاس نقدشوندگی استفاده میو اختیارفروش

 𝐵𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 = 𝐶𝑎𝑙𝑙(𝐸𝑇𝐹. 𝑁𝐴𝑉) + 𝑃𝑢𝑡(𝐸𝑇𝐹. 𝑁𝐴𝑉)                                                                                              

 

، و x، نوشته شده برروی یک دارایی پایه با ارزش  yبه معنای یک اختیارخرید امریکایی با قیمت سررسید   Call(x , y)به طوریکه
Put(x , y)  مشابها به معنای یک اختیارفروش امریکایی با قیمت سررسیدy نوشته شده برروی دارایی پایه با ارزش ،x هستند. چون ،

 نمایند:تعدیل می، NAVی بر درجه ، مقایسه  را با تقسیم باشدبستگی داشته NAVو ETFی نقدناشوندگی نباید به درجه

                

نقدناشوندگی = 𝐶𝑎𝑙𝑙 (𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 ، 1) + 𝑃𝑢𝑡 (𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 ،1) 

رضه قکنند تا یک مقیاس نقدشوندگی جدید که شبیه به بازده جاری اوراق، از تبدیل زیر استفاده میبه منظور درک آسان از مقیاس نقدشوندگی
                                                            است را تعریف کنند:                                                                         

                                                                                           𝐵𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 = −10000 × 𝑙𝑜𝑔 [ 11+𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦] 

= −10000 × 𝑙𝑜𝑔 [ 11+𝐶𝑎𝑙𝑙 (𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉.1)+𝑃𝑢𝑡(𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉.1)]                                                                         

 

 

ی فرم . مزیت عمدهقرضه خواهد بود، مقیاسی برای نقدناشوندگی اوراقBILLIQتابع لگاریتم طبیعی است. مقیاس  [.]Logبه طوریکه 
تلقی شود )با صدم بیان گردد(. وقتی بازارهای مالی کامل هستند و  تواند یک نرخ مرکب پیوستهمی BILLIQکه  است این مقیاس این

شود. همینطور که نقدناشوندگی برابر صفر می  BILLIQ، ارزش اختیارخرید و اختیارفروش صفر است وگونه نقدناشوندگی وجود نداردهیچ
 شود.                                        محاسبه میشود و از طریق فرمول باالافزوده می BILLIQ، بر مقدار یابددر بازار افزایش می
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ان توگردد. بنابراین میارزش میشود و دیگری بی، اختیارخرید و یا اختیارفروش اعمال میدهدی خرید یا فروش روی میوقتی معامله
 نوشت:

نقدناشوندگی = 𝐶𝑎𝑙𝑙 (𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 ، 1) + 𝑃𝑢𝑡 (𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 ، 1) 

                                                                     = 𝑚𝑎𝑥 [𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 − 1.0] + 𝑚𝑎𝑥 [1 − 𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 . 0]          

            = |𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 − 1|   

 رو خواهیم رسید:                                           به تساوی روبهبا توجه به فرمول سوم، 

𝐵𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 = −10000 × 𝑙𝑜𝑔 [ 11 + |𝐸𝑇𝐹𝑁𝐴𝑉 − 1|] 

 چینش مجدد تساوی این گونه خواهد بود :

𝐵𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 = −10000 ×      𝑙𝑜𝑔 [ 𝑁𝐴𝑉𝑁𝐴𝑉+|𝐸𝑇𝐹−𝑁𝐴𝑉|]                                                                                       

                                                     

ا ب، مقیاسی نیز متناسب ها با درآمد ثابت ایجاد شده است برای آن دسته از صندوق ، به منظور محاسبهبا وجود این که تساوی حاصل
 همین روش ارائه شده است : طریق، دقیقا ازصندوق های فعال در بازار سهام

                                                                                                              𝐸𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 =  − ln [ 𝑁𝐴𝑉𝑁𝐴𝑉+|𝐸𝑇𝐹−𝑁𝐴𝑉|] 

 

 

 . نتیجه گیری2

است )در اصل  NAVو  ETF، تفاوت بین ارزش (2112دناشوندگی چاکو و همکاران )ی مقیاس نقمایه، درونرودهمانطور که انتظار می
بیشتر   NAVو ETFشود که هرچه اختالف بین (. این مقیاس یادآور میETFی و قرارداد فروش اجزای زیرمجموعه ETFقرارداد خرید 

 NAVو ETFیشتری بین یابد. وقتی عدم تشابه برود. به عبارت دیگر نقدناشوندگی افزایش می، مقدار )ارزش( این معیار باالتر میباشد
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 NAV، صرف بیشتری در آن بازار برای نگهداری پرتفوی اجزا عالوه بر گذاران، به این معناست که سرمایهپرتفوی در بازار وجود دارد
دیگر رف کند. از ط، ارزش باالیی را اختیار میود دارد و مقیاس نقدشوندگی مذکور، صرف نقدشوندگی بزرگی وجکنند. بنابراینتقاضا می

ر وجود کنند و صرف نقدشوندگی در آن بازاگذاری میآن را یکسان قیمت  و اجزای ETFگذاران ، سرمایهبرابر باشند NAVو  ETFاگر 
 شود.برابر صفر می BILLIQ، نخواهد داشت. در این صورت

ی ، نتیجهداست، اما این تفاوت عملکرشدهمقیاس نقدناشوندگی با درنظرگرفتن تفاوت عملکرد بین موقعیت خرید و فروش پرتفوی ایجاد 
ا های ذکر شده است تگذاری براساس قیمت، معموال قیمتندهوقعیت( است. در بازارهای نقدناشوتفاوت در نقدشوندگی بین دو طرف )م

نفی سریع را تجربه معموال یک شوک م ETF، ناگهانی نقدشوندگی را تجربه کند ، اگر بازار شوکین شرایطشده. در اهای معاملهقیمت
کمتر نقدشونده نسبت به  NAVکرد )دراصل فرایند تعدیل قیمت برای  ، این شوک را تجربه نخواهدپرتفوی زیرمجموعه NAVکند اما می

ETF رو قدرمطلق اختالف بین های مثبت نیز همینطور است. ازاینکند. برای شوکتر عمل می، آهستهبیشتر نقدشوندهETF  وNAV 
های ، اختالف در نرخگیردصورت می ETFتر از آهسته NAVدهد. به دلیل اینکه تعدیل قیمت ، این واقعیت را نشان میفرمول در مخرج

، صرف نظر از اینکه جهت حرکت قیمت چگونه است ) برای دریافت تفصیلی  اختالف در یابدتعدیل قیمت توسط فرمول باال افزایش می
، بر این (2112( را ببینید (. چاکو و همکاران )1717اد و مندلسون )، امیهشاخص و سهام زیرمجموعهفرایند تعدیل قیمت بین یک 

، به تحقیقات انجام شده برروی تفاوت در سرعت تعدیل قیمت پیوند ی اختیار استباورند که برای اولین بار قیمت فوریت را که برپایه
 دهند.می
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 ها ابزار مالی نوین در صنعت بانکداری و بیمهاوراق بهادار سازی دارایی
 2، مهدی حاجی غلام سریزدی 1رسول محمدی پور ندوشن
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 های مختلف رای و کاهش ریسک حوزهترین نهادهای مالی هستند که نقش انکارناپذیری در تأمین مالمهم بانک و بیمه چکیده:
های رایج برای شیکی از رو. ها با مشکل تأمین مالی روبرو شوندها و بیمهبروز برخی مسائل باعث خواهد شد که خود بانک. دارند

این امر برای بانک به این صورت است که از طریق یک واسطه مالی، . تأمین مالی استفاده از اوراق بهادار سازی دارایی است
گردد بندی میها مجدد دستههای نقدی ناشی از آن داراییتجمیع شده و جریان( های رهنیمانند وام)های مالی غیرنقدشونده دارایی

  .شودشده منتشر میبندیهای نقدی دستهبهادار به پشتوانه جریانو اوراق 
سوی دیگر برای بیمه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر برای حل مشکل تأمین مالی ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه از 

اند، دارای سه که به اوراق مرتبط با بیمه معروفباشد. این اوراق تحت عنوان مفهومی به نام تبدیل کردن ریسک به اوراق بهادار می
باشند. در این مقاله به معرفی می 1نوع متفاوت هستند که شامل اوراق تضمین زیان صنعت اوراق بلایای طبیعی و اوراق سایدکار

 پردازیم.و بیمه می داریفرایند اوراق بهادار سازی در دو صنعت بانک
 ، اوراق بهادار بیمه اییتأمین مال، اوراق بهادار سازی واژگان کلیدی:

 پیشگفتار .1

متحده تجمیع های دولت ایالاتهای رهنی خانه توسط آژانسگردد، زمانی که وامبرمی 1۷۹۱پیدایش اوراق بهادار سازی به دهه 
های بعد رفت و در سالنوعی دارای درآمد بودند نیز صورت پذیهایی که بهفرآیند تبدیل سایر دارایی 1۷۹۱در اوایل دهه . شدندمی

های اوراق بهادارسازی فرآیندی است که طی آن از طریق یک واسطه مالی، دارایی. طور چشمگیری گسترش یافتبه این بازار
گردد و اوراق بندی میها مجدد دستههای نقدی ناشی از آن داراییتجمیع شده و جریان( های رهنیمانند وام)مالی غیرنقدشونده 

دهد تا دارایی این فرآیند به صاحبان دارایی اصلی این امکان را می .شودشده منتشر میبندیهای نقدی دستهپشتوانه جریان بهادار به
به . گردددهی بپردازند درنتیجه نقدینگی بیشتری برای تأمین مالی ایجاد میطور مجدد به وامرا از ترازنامه خارج نمایند و بتوانند به

اوراق بهادار به پشتوانه . شودشوند ابزار تأمین مالی ساختاریافته گفته میفرآیند اوراق بهادار سازی ایجاد میمحصولاتی که در 
باشد که در طی سالیان باوجود شرایط رونق و رکود بازار اوراق ترین نوع از محصولات اوراق بهادار سازی میها باثباتدارایی

  (7931و قوامی پور،  بحرالعوم) .ر بوده استبهادار سازی از پایداری نسبی برخوردا
یافته و بازارهای سرمایه در ای از دو عامل مهندسی مالی سازمانتوان به عنوان آمیزهطور خلاصه میها را بهاوراق بهادار سازی دارایی

فرآیند تبدیل به اوراق بهادار . گیردهای متداول قرار عنوان یک روش تأمین مالی، در تقابل با واماین پدیده بایستی به. نظر گرفت

                                                      
1 Sidecars 

د کار و ی ما یات ریا س ا ن ھار
١٣٩٨ تیرماه ۶ و ۵

4
th Conference on Financial Mathematics and Applications

26-27 June 2019

١۴۴



یافته را به وجود آورده و در این حالت ریسک اوراق بهادار منتشرشده برای نهادهایی که ها زمینه برقراری مالیه سازماننمودن دارایی
 (5002منجو، ).نمایند وجود نخواهد داشتادار میهایی خود را تبدیل به اوراق بهدارایی

داریم اوراق بهادار سازی را در صنعت بانکداری و بیمه به طور مجزا معرفی نماییم ابتدا به فرایند اوراق بهادار  در این مقاله قصد
پردازیم و سپس در حوزه بیمه به معرفی اوراق زیان صنعت، اوراق بلایای طبیعی و اوراق سایدکار خواهیم سازی در بانک می

 .پرداخت
 ت بانکداریاوراق بهادار سازی دارایی در صنع

های های تجاری، وامهای ناشی از وامدر نظام مالی متعارف، هر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر مانند اوراق بهادار دولتی، مطالبه
تبدیل به اوراق بهادار های بلندمدت قابلهای مربوط به اجارههای دریافتی، مطالبههای رهنی بازرگانی، حسابرهنی مسکن، وام

های رهنی تر باشد، امکان فروش بیشتری دارد، به این جهت تا قبل از بحران مالی اخیر، وامو هرچه ریسک دارایی پایینهستند 
 (18۹۷، )موسویان .شدندمسکن بهترین گزینه محسوب می

. کندشرکت واسط اقدام می ای که نیاز به تأمین مالی دارد، به تأسیسها به اوراق بهادار، مؤسسهطورکلی در فرآیند تبدیل داراییبه
کند و آن را به ها را فراهم کند، اوراق با پشتوانه دارایی منتشر میشرکت واسط برای اینکه وجوه لازم جهت خرید دارایی

های مالی به بانک دست آورده است، بابت خرید داراییسپس وجوهی را که از محل فروش اوراق به. کندگذاران عرضه میسرمایه
های مالی های نقدی حاصل از داراییاند، از محل جریانگذارانی که اوراق بدهی با پشتوانه دارایی را خریدهسرمایه. کندمی پرداخت

نمودار زیر فرآیند . شودهای بانکی به اوراق بهادار نیز به همین ترتیب عمل میکنند در تبدیل داراییبازدهی کسب می( هاوام)
 (18۹۷)موسویان،  .دهدبه اوراق بهادار را در بازار اولیه و ثانویه نشان می های بانکیتبدیل دارایی

 
 (18۹۷)موسویان، بهادارفرایند تبدیل دارایی بانکی به اوراق : 1شکل

بانک  شود،طور که در نمودار  نشان داده میهمان. رسدشود و سپس به بازار سرمایه میبنابراین فرآیند انتشار در بازار پول آغاز می
کند و در سررسیدهای مقرر اقساط خود را وتحلیل ریسک اعتباری وی، به اعطای وام اقدام میپس از شناسایی مشتری و تجزیه

فروشد و وجه آن را مطابق با قوانین های خود را به شرکت واسط میدر مرحله بعد بانک جهت تأمین مالی، مطالبه. کنددریافت می
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نماید و از این راه ضمن تأمین مالی، ها منتشر میواسط نیز اوراق بهاداری مبتنی بر این مطالبه. کندت میو مقررات از واسط دریاف
 (18۹۷، )موسویان .کندسود حاصل از این فعالیت را در قالب کارمزدهای معینی دریافت می

ای از تسهیلات اعطاشده بانکداری انتخاب مجموعهتر اولین گام در مراحل تبدیل دارایی به اوراق بهادار در صنعت در نگاهی جزئی
تری از بینی دقیقها باعث خواهد شد تا پیشتعدد تسهیلات و تا حدودی یکسان بودن ویژگی این وام. های یکسان استبا ویژگی

( SPV)هدف خاص ها به یک شرکت باای از داراییشود، مجموعهگام بعدی واگذاری مطالبات نامیده می. دست آیدنرخ نکول به
جهت ( SPV)در مرحله سوم شرکت با هدف خاص . کندشود با این اقدام بانک دارایی را از ترازنامه خود خارج میفروخته می

ای خواهد بود که از طریق جریانات نقدی گونهطراحی این اوراق به. کندها اقدام به انتشار اوراق بهادار میتأمین مالی خرید وام
گذاران و ارتقا اعتباری تضمین جریانات نقدی اوراق جهت کاهش ریسک سرمایه. وفرع اوراق منتشره پرداخت گرددها، اصلوام

برای اینکه شرکت با هدف خاص قادر . های بهره مطلوب گام بعدی اوراق بهادار سازی استاوراق و درنتیجه تأمین وجوه با نرخ
  .شودهایی مانند امکان اضافه برداشت در نظر گرفته میمدت خود را ایفا کند روشباشد تعهدات کوتاه

دهی با استفاده از این ابزار بانک قادر خواهد نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشد، میزان مطالبات را کاهش دهد و توان وام
ها برای جذب نقدینگی جامعه بر سر نرخ سود سپرده در رقابت که بانک کشور در شرایط فعلی صنعت بانکداری. خود را ارتقا دهد
دهد استفاده از ابزار اوراق بهادار سازی بسیار راه گشا خواهد بود وخیم می مالی های مالی اکثر آنها خبر از اوضاعهستند و صورت

دهی بانک بع جدید به بانک تزریق شود و پتانسیل وامتوانند از ترازنامه خارج شوند و مناهای راکد میزیرا با این ابزار دارایی
 .افزایش یابد

 بیمه صنعت در فرایند اوراق بهادار سازی
های بیمه به بازارهای سرمایه از طریق ای شرکتهای تعهدات بیمهانتقال ریسک" فرایند اوراق بهادار سازی بیمه روشی برای 

 :فرایند اوراق بهادار سازی بیمه شامل دو اصل زیر است. است" صدور و انتشار اوراق بهادار مالی
 به اوراق بهادار مالی قابل معامله( گربیمه)تبدیل به جریانات نقدی تعهدات  (7
 .به بازار سرمایه از طریق معامله این اوراق بهادار( گربیمه)های تعهدات انتقال ریسک (5

 2اوراق بلایای طبیعی( ILW)که شامل اوراق تضمین زیان صنعت  هستند ت دارای سه نوع متفاو (ILS) 1اوراق مرتبط با بیمه
های پس از ترین آنها اوراق تضمین صنعت و جدیدترین آنها سایدکار است که از نوآوریباشند، که قدیمیمیو اوراق سایدکار 
 :ای نمایش داده شده استدر زیر الگوی ساده اوراق بهادار بیمه. (Erwann and morlaye, 2008)طوفان کاتریناست

                                                      
1. Insurance linked scurity 

2. Cat bond 
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 (Erwann and morlaye, 2008ای ): الگوی اوراق بهادار بیمه2نمودار

 اوراق تضمین زیان صنعت
انتشار آن آغاز شده است و به این دلیل که از صنعت  7390ترین اوراق بهادار مرتبط با بیمه است که از دهه این اوراق قدیمی

کند به اوراق تضمین زیان صنعت های شدید پس از حوادث فاجعه آمیز حفاظت و پشتیبانی میزیانبیمه و بیمه اتکایی در مقابل 
سازوکار انتشار این اوراق به این صورت . اندنیز معرف(  MLW)این اوراق همچنین به تضمین زیان بازار . معروف شده است

تند در مقابل پرداخت وجهی اقدام به خرید این اوراق از های بیمه یا بیمه اتکایی هساست که خریداران این اوراق که شرکت
شده در قرارداد این اوراق، هرگاه زیان های تعیینکند که با توجه به شاخصکنند و در عوض فروشنده نیز تضمین میفروشنده می

نظر از اینکه زیان ود، صرفاز حدی فراتر ر( شودصلاح اعلام میکه توسط مراجع ذی)صنعت بیمه در اثر یک حادثه فاجعه آمیز 
فرض کنید یک شرکت بیمه اقدام به . خریدار این اوراق چقدر باشد، باید محدوده زیان تعیین شده در قرارداد اوراق را تضمین کند

به فرض طوفان )شرطی که اگر زیان ناشی از یک حادثه فاجعه آمیز معین کند بهبه قیمت ده میلیون دلار می  ILWخرید اوراق 
به بیش از بیست میلیارد دلار برسد فروشنده این اوراق باید دویست میلیون دلار به خریدار این اوراق بپردازد تا زیان او را ( کاترینا

اختلاف زیان واقعی با وجوه دریافت شده بابت )جبران کند البته در این میان برای شرکت بیمه یا بیمه اتکایی همواره ریسک مبنا 
زیرا ممکن است که زیان ناشی از حادثه فاجعه آمیز برای کل صنعت پایین باشد اما یک شرکت خاص . اهد داشتوجود خو( زیان

که اقدام به خریداری اوراق کرده زیان شدیدی را در این حادثه متحمل شود که در این صورت طبق قرارداد اوراق، خسارت کمی به 
 (7991از مالکوم واتمن،  تهرانی به نقل.)او پرداخت خواهد شد و یا برعکس

 اوراق بلایای طبیعی
به اوراق  مهیب یهاتوسط شرکت یعیطب یایو بلا زیآمحوادث فاجعه سکیرانتشار اوراق بلایای طبیعی به این صورت است که 

 یهارا از شرکت هاریسک دارد اولاً ژهیو بردابزار دو کار نیا .شودیفروخته م گذارانهیبه سرما هیو در بازار سرما شدهلیبهادار تبد
و جبران  مهیب یهاشرکت یمال نیتأم یبرا یراه ینوعبه اًیو ثان دهدیانتقال م هیابازار سرم گذارانهیبه سرما ییاتکا مهیو ب مهیب

  .باشدیآنها م هیسرما رهیکمبود ذخ
 سایدکار 

منعقد ( که به شرکت سایدکار معروف است) SPVدر این سازوکار، درواقع یک قرارداد بیمه اتکایی بین شرکت بیمه و یک 
تفاوت این . گذار در اوراق منتشرشده توسط سایدکار استگردد و علاوه بر این دو، طرف سومی هم هست که همان سرمایهمی

برخلاف اوراق . اوراق با دیگر اوراق مرتبط با بیمه در این است که شرکت سایدکار باید مجوز انجام امور بیمه اتکایی را داشته باشد
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کردند در اینجا مبنای بیمه اتکایی، مشارکتی  است یعنی شرکت منتشرکننده بلایای طبیعی که بر مبنای بیمه زیان اضافی  عمل می
های دریافتی از های یک شرکت بیمه خاص، در عوض دریافت بخشی از حق بیمهنامهدر ریسک بیمه( یعنی همان سایدکار)اوراق 

بیمه کند که وجوه حاصل از این اوراق و نیز حقشود، سپس اقدام به انتشار اوراق و یا سهام عادی میها شریک مینامهآن بیمه
گذاری را خریداران این اوراق بازدهی حاصل از این سرمایه. شودگذاری میدریافتی از شرکت بیمه در یک حساب تضمینی  سرمایه

ها که توسط نامهبرای شرکت بیمه به وقوع بپیوندد، باید سهمی از ریسک بیمه دریافت خواهند کرد و در عوض اگر خسارتی
 .وفرع اوراق پرداخت شودشده از محل اصلسایدکار تضمین

های بیمه اتکایی های بیمه که باعث شده است نتوانند با شرکتهای موجود بر سر راه شرکترسد با توجه به محدودیتبه نظر می
شان را به آنها واگذار کنند، طراحی و به کار گیری مناسب این اوراق در های پرتفویاشند و بخشی از ریسکخارجی در ارتباط ب

ای کشور را تا حد زیادی گسترش دهد و به عنوان جایگزینی تواند ظرفیت بیمههای بیمه جذاب باشد و میکشورمان  برای شرکت
به عنوان یک ابزار مالی جدید در بازار سرمایه مورد استقبال قرار خواهد گرفت برای بیمه اتکایی قرار گیرد، همچنین این اوراق 

بر روی این اوراق تأثیری ... هایی که در بازار سرمایه بسیار تأثیرگذار است مانند نوسانات بهای نفت، طلا، ارز وزیرا ریسک
 .برد بسیار مطلوب خواهد بودیگذاری که از عدم تنوع در پرتفوی خود رنج منخواهند داشت و برای سرمایه

 نتیجه گیری  .2
انتشار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها از روش های مرسوم تامین مالی در بانکها به شمار میرود. عمده تامین مالی در بانکهای 

رخ سود سپرده که بانکها را ترغیب میکند برای جذب سپرده بیشتر ن ایرانی از طریق جذب سپرده های اشخاص صورت میگیرد
جهت جذب منابع و اعطای تسهیلات کمک  مین مالی بانک ها. از جمله راه هایی که به گسترش شیوه های تابیشتری پیشنهاد دهند

با استفاده می کند فرآیند اوراق بهادار سازی دارایی هاست که دارایی ها غیر نقد رابه اوراق بهادار با نقد شوندگی بالا تبدیل میکند. 
بانک پس از ن شیوه منابع مالی مورد توجهی حاصل خواهد شد و نقدینگی فراوانی برای بانکها ایجاد می گردد. در این فرایند از ای

شناسایی مشتری و تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری وی، به اعطای وام اقدام می کند و در سررسیدهای مقرر اقساط خود را دریافت 
تأمین مالی، مطالبه های خود را به شرکت واسط می فروشد و وجه آن را مطابق با قوانین و در مرحله بعد بانک جهت . می کند

واسط نیز اوراق بهاداری مبتنی بر این مطالبه ها منتشر می نماید و از این راه ضمن تأمین مالی، . مقررات از واسط دریافت می کند
کاربرد اوراق بهادارسازی در بیمه به این صورت است . فت می کندسود حاصل از این فعالیت را در قالب کارمزدهای معینی دریا

علاوه بر اینکه موجب خسارات مالی و جانی به ... ای ووقوع ناگهانی و غیره منتظره بلایای طبیعی، آتش سوزی، تصادفات جادهکه 
بیمه اتکایی یکی از . کندروبرو میهای بیمه را هم با مسئله تأمین وجوه بابت پرداخت خسارات شود، شرکتحادثه دیدگان می

با توجه به این . راهکارهای مورد استفاده در این مواقع است اما با توجه به حجم خسارت ها این راه همیشه مثمر ثمر نخواهد بود
را ایجاد  ای به عنوان مکمل بازار بیمه و بیمه اتکاییضرورت توجه و تسریع در طراحی و به کارگیری اوراق بهادار بیمهمورد 

سه نوع اوراق بهادار بیمه ای شامل اوراق تصمین زیان صنعت، اوراق بلایای طبیعی و اوراق سایدکار که هر کدام کاربد  .کندمی
ایی بیمه که برای شرکت بیمه ایجاد  و به کارگیری ابزاری که بتواند بخشی از ریسک پرتفوی رشته.  های خاص خود را دارند

ها مطلوبیت بسیاری خواهد داشت و البته توجه به این نکته را به بیرون از صنعت منتقل کند، برای این شرکتجذابیت کمتری دارد 
گذاران در بازار سرمایه به دنبال متنوع سازی هم باید داشت که بازار سرمایه هم از این ابزار استقبال خواهد کرد چون سرمایه
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ندارد  یهای اقتصادها و یا شاخصشان به ابزاری که همبستگی با دیگر سهمویپرتفوی خود هستند تخصیص دادن بخشی از پرتف
 .جذاب خواهد بود

 مراجع .9
،مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق اوراق بهادارسازی دریافتنی های کارت های اعتباری، نگارو قوامی پور مهدی بحرالعلوم

 .1۷-1، 83ه ،شمار(18۷۹ر)بهادا
 .3، شماره(18۹۷)، فصلنامه پول و اقتصاد دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بودن ربا تبدیلموسویان سید عباس، 

، ابزاری نوین برای تأمین مالی (Sidecars)اوراق بهادار سایدکار ، ضا ناصرپوراسد و امیرمحمد رحیمیرضا؛ علیر, تهرانی
، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه (18۹۹)،دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران شرکت های بیمه،

 .صنعتی شریف
مجله انجمن بین المللی اقتصاد ، راهکاری مهم برای بانک های اسلامی: تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی هااحمد منجو، فصیل، 

 .۹3-28، ۷، شماره (ترجمه مجتبی کریمی)، (2۱۱2)، اسلامی و بنیاد اسلامی
Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, Extreme Events, Global Warming, 
and Insurance Linked Securities: How to Trigger the ‘‘Tipping Point’’, The Geneva 

Papers , 33, 2008, p(153-176), 
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قطعیت عدم شرایط تحت سبد سازی بهینه

٢، صلوات عرفان دکتر ،١∗ گچ چشمه میری صادق
تهران) تکنی امیرکبیر(پل صنعت اه ،دانش ریاض ده دانش ١

ایران
sadegh.miri@aut.ac.ir

تهران) تکنی امیرکبیر(پل صنعت اه ،دانش ریاض ده ٢دانش

مورد در کاربردی بسیار متغیر ی شد، ارائه ٢٠٠٧ سال در ٣ لیو توسط ابتدا که ٢ غیرقطع نظریه یده: چ
دارد. کالسی احتمال اندازه به نسبت متفاوت ویژگ متغیر این است. ن مم پیشامدهای ذهن احتمال
این در است. قطعیت) عدم احتمال ترین(بیشترین نامتحمل برابر غیرقطع متغیر ی از پیشامد هر احتمال
بهترین با سپس شود. م استفاده سبد های دارایی بازده توزیع برای نرمال قطع غیر متغیرهای از مقاله

دهیم. م ارائه را بهینه سبد ، دارایی هر ۴ مطلوبیت براساس سبد در موجود های دارایی به وزنده
سازی بهینه مطلوبیت، قطعیت، عدم دارایی، سبد کلیدی: کلمات

پیش گفتار .١
تصورات براساس را پیشامد ی احتمال که هستند متغیرها از نوع ( قطع (غیر قطعیت عدم متغیرهای
مورد بسیار پیرامون، های پدیده مورد در افراد رفتار تحلیل برای متغیرها نوع این گیرد. م درنظر ذهن
و ذهن محاسبات از استفاده با بازارها در افراد از بسیاری اینکه به توجه با رسند. م نظر به پرکاربردتر
نرمال قطعیت عدم متغیر از خواهیم مقاله،م این در بنابراین کنند. م فروش و خرید به اقدام خود باورهای
آن در که بهینه، سبد محاسبه و ۵ ریس معرض در ارزش تحلیل به سپس و کنیم استفاده دارایی بازده برای
منظور به دارایی به وزنده بهترین یافتن هدف واقع، در بپردازیم. است، دارایی کل از وزن دارای دارایی هر

باشد. م موجود بازده بهترین به دستیابی

سازی بهینه .٢
وزنده به توجه با است. مختلف دارایی n از ل متش که باشد پول واحد x دارایی کل مقدار کنید فرض

n از w١, w٢, . . . , wn های وزن کنید فرض بود. خواهد متفاوت نیز سبد بازده ها، دارایی به متفاوت های
با است برابر سبد بازده صورت، این در باشد. م R١, R٢, . . . , Rn های بازده دارای ترتیب به دارایی

R =

n
∑

i=١
wiRi (٢ . ١)

wi ≥ ٠ صورت این در ببریم کار به سهام مورد در را مسأله ما که صورت در n∑است.
i=١ wi = ١ آن در که

کنیم. استفاده نیز wi < ٠ از توان م آنگاه باشیم سهام استقراض فروش به مجاز اگر و

١سخنران∗
Theory Uncertain٢

Liu Baoding٣
Utility۴

Risk at Value۵
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روی اندازه ی P و Ω روی σ‐جبر ی F و ناته مجموعه ی Ω کنید فرض . کالسی احتمال .٢ . ١
فضای F آن در که نامیم م ( (کالسی احتمال فضای ی را (Ω,F,P) تایی سه صورت این در باشد. F

باشد. برقرار زیر شرط سه هرگاه گوییم احتمال اندازه را P و پیشامدها
باشیم داشته A ∈ F هر برای •

٠ ≤ P(A) ≤ ١
باشیم داشته A ∈ F هر برای •

P(A) + P(Ac) = ١
باشیم داشته i ̸= j دو هر برای ) مجزا دو به دو های مجموعه از A١, A٢, . . . دنباله هر برای •

باشیم: داشته همواره ( P(Ai ∩Aj) = ٠

P(
∞
∪

i=١
Ai) =

∞
∑

i=١
P(Ai).

. قطع غیر نظریه .٢ . ٢
M و Ω روی σ‐جبر ی F و ناته مجموعه ی Ω کنید فرض : قطع غیر اندازه فضای .٢ . ١ تعریف

باشیم: داشته همواره F اعضای از A١, A٢, . . . دنباله هر برای ه طوری به باشد. F روی اندازه ی

M(
∞
∪

i=١
Ai) ≤

∞
∑

i=١
M(Ai).

نامیم. م قطع غیر پذیر اندازه فضای ی را (Ω,F,M) تایی سه صورت این در
سه این صورت این در باشد قطع غیر پذیر اندازه فضای ی (Ω,F,M) تایی سه کنید فرض .٢ . ٢ تعریف
برقرار زیر شروط هرگاه نامیم م پیشامد ی را F عضو هر و گوییم م قطع غیر احتمال فضای ی را تایی

باشد.
باشیم داشته A ∈ F هر برای •

٠ ≤ M(A) ≤ ١
باشیم داشته A ∈ F هر برای •

M(A) +M(Ac) = ١
باشیم: داشته همواره F اعضای از A١, A٢, . . . دنباله هر برای •

M(
∞
∪

i=١
Ai) ≤

∞
∑

i=١
M(Ai).

حاصلضربی قطع غیر اندازه آنگاه باشند غیرقطع فضاهای از ای دنباله (Ωk,Fk,Mk) کنید فرض •
کند م صدق زیر شرط در M

M(

∞
∏

k=١
Ak) =

∞
∧

k=١
Mk(Ak)

هستند. Mkها از پیشامدهایی k = ١, ٢, . . . برای Ak آن در که
دهد. رخ اکید نامساوی هم مجزا های مجموعه برای است ن مم سوم شرط در
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روی ξ ال چ تابع هرگاه گوییم م σ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال را ξ غیرقطع متغیر .٢ . ٣ تعریف
باشد. زیر صورت به حقیق اعداد برل های مجموعه

f(x) =

π√٣σ e
π(µ−x)

√٣σ

(١+ e
π(µ−x)

√٣σ )٢
(٢ . ٢)

صورت به ξ توزیع تابع اینکه به توجه با
Φ(x) = M(ξ < x)

است. زیر صورت به σ٢ واریانس و µ با نرمال غیرقطع متغیر توزیع تابع بنابراین است.

Φ(x) =
(

١+ e
π(µ−x)

√٣σ
)−١ (٢ . ٣)

داریم: آنگاه باشد

عبارت یا و کنند م انتخاب مختلف های گزینه بین مختلف افراد که است معیاری مطلوبیت مطلوبیت.
را انسان خواسته های و نیازها هرآنچه واقع (در خدمات و کاال مصرف از که مصرف کننده رضایت از است

[١] م شود. حاصل م کند) ارضا
بار اولین برای و کرد مطرح انگلیس (١٧–١٨٣٢۴٨) ۶ بنتام جرم پروفسور بار اولین را مطلوبیت واژۀ
کردند. ارائه مطلوبیت برای ( خط مدل (ی ریاض مدل ی ٧ نیومن‐مورگنسترن وان مطلوبیت تئوری در

صورت در داریم. را ٢ گزینه و ١ گزینه انتخاب، دو ما کنید فرض کنیم. م بیان زیر صورت به را مدل این که
ی وارد ٢ گزینه انتخاب با و کنیم م دریافت C مانند مشخص دارایی ی کنیم انتخاب را ١ گزینه که

١ پیشامد که دارد ٢ پیشامد و ١ پیشامد دو دارای آزمایش این کنید فرض ، سادگ برای که شویم م آزمایش
٢ پیشامد و است C عایدی از ارزشتر با بسیار مراتب به که دارد را S١ عایدی که است p رخداد احتمال دارای
مطلوبیت تابع حال دارد. کمتری ارزش C به نسبت که دارد را S٢ عایدی که ١− p رخداد احتمال دارای که
١ گزینه ما همچنان که p مقدار بیشترین با است برابر ١ گزینه مطلوبیت که کنیم م تعریف صورت این به را

، عبارت به کنیم انتخاب را
u(گزینه١) = u(C) = sup{p|.است ١ گزینه ما {انتخاب

نتیجه گیری و بحث
R١, R٢, . . . , Rn های بازده دارای ترتیب به دارایی واحد x از w١, w٢, . . . , wn های وزن کنید فرض

م σ١, σ٢, . . . , σn های استاندارد انحراف و µ١, µ٢, . . . , µn های میانگین دارای ها بازده این که هستند.
i = ١, ٢, . . . , n ازا به N(µi, σi) های مشخصه با را ξ١, ξ٢, . . . , ξn نرمال قطع غیر متغیرهای باشند.
زیر صورت به آید م بدست (٢ . ١) رابطه از که سبد بازده برای نمایی مطلوبیت تابع از ما دهیم. م نسبت

کنیم. م استفاده
u(R) = ١− exp(−bR)

های وزن بهترین کردن پیدا منظور به E(u(R)) بیشینه هدف گویند. م مطلوبیت ثابت را b آن در که
نرمال غیرقطع متغیر R٠ آن در که R = µ+σR٠ صورت به R اینکه به توجه با است. w١, w٢, . . . , wn.است استاندارد

Bentham Jeremy۶
Utility of Theory Neumann-Moorenstern Van The٧
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(١ شیوه دارد. وجود زیر شیوه دو E(u(R)) محاسبه برای
E(u(R)) = ١− E(e−bR)

= ١−
∫ ∞

−∞
e−bxd

( ١
١+ e

π(µ−x)
√٣σ

)

= ١−
∫ ١

٠
e
−b

(√٣σ
π

ln( u١−u
)+µ

)

du
{

u = (١+ e
π(µ−x)

√٣σ )−١}

= ١− e−bµ

∫ ١

٠

(

u

١− u

)b π√٣σ
du (۴ . ٢)

(٢ شیوه و

E(u(R)) = ١− E(e−bR) = ١− E(e−b(σR٠+µ)) = ١− e−bµ
E(e−bσR٠)

= ١− e−bµ

(

١+
∞
∑

k=١
(bσ)i

i!
E[Ri٠]

)

= ١− e−bµ

(

١+
∞
∑

k=١
(bσ)٢k
٢k!

(
√٣
π

)٢k ∫ ١

٠
(ln(u)− ln(١− u))٢kdu

)

(۵ . ٢)

از استفاده با صورت این در است. برقرار است E[R٢k+١٠ ] = ٠ اینکه به توجه با دوم روش در آخر تساوی در
شویم م متوجه زیر محاسبات به توجه با آید. م بدست بهینه های وزن (۵ . ٢) نگاشت برای گرادیان روش
چند فقط کوچ خطای گرفتن نظر بادر محاسبات برای که کند م میل صفر به سرعت به سری جمالت که

است. کاف اول جمله

E(u(R)) = ١− e−bµ

(

١+ (bσ)٢
٢ (

√٣
π

)٢π
٢
٣ +

(bσ)۴
۴! (

√٣
π

)۴ ٧π۴
١۵

+
(bσ)۶
۶! (

√٣
π

)۶ ٣١π۶
٢١ +

(bσ)٨
٨! (

√٣
π

)٨ ١٢٧π٨
١۵

+
(bσ)١٠
١٠! (

√٣
π

)١٠ ٢۵۵۵π١٠
٣٣ +

(bσ)١٢
١٢! (

√٣
π

)١٢ ١۴١۴۴٧٧π١٢
١٣۶۵

+
(bσ)١۴
١۴! (

√٣
π

)١۴ ۵٧٣٣٧π١۴
٣

+
∞
∑

k=٨
(bσ)٢k
٢k!

(
√٣
π

)٢k ∫ ١

٠
(ln(u)− ln(١− u))٢kdu) (۶ . ٢)

E(u(R)) = ١− e−bµ
(١+ ٫۵٠٠٠(bσ)٢ + ٠٫١٧۵٠(bσ)۴

+ ٫٠٣۶٩(bσ)۶ + ٫٠١٧٠(bσ)٨
+ ٫٠٠۵٢(bσ)١٠ + ٠٫٠٠٠۵(bσ)١٢
+ ٠٫٠٠٠۴(bσ)١۴
+ Constant (٢ . ٧)
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سبد کوواریانس .٣
کنیم. م بیان زیر صورت به را کوواریانس ماتریس

C = EFET + diag(ϵ٢) (٣ . ١)
داریم. آن در که

N = #of securities

K = #ofcommon factors

E = (N ×K)security exposures to common factors

F = (K ×K)covariance between common factors

ϵ٢ = (N × ١)variance of stock − specific movements

. داریم صورت این در یریم. ب نظر در هم از مستقل را سبد در موجود های دارایی اگر حال
σ٢
w = WCWT =

n
∑

i=١
w٢

iσ
٢
i (٣ . ٢)
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دیجیتال ارز قیمت پیش بینی بهبود در زمانی سری مدل های از استفاده

ایمانی٣ مهنا جعفری،٢ اکبر علی ،١∗ بیلندی نیازمند سمیه
ایران یزد، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ١,٢

niyazmand١٣٩٢@gmail.com
ایران بیرجند، دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ٣

شده موجب واقعیت، این دارند. تصمیم گیری فرآیند در موثری نقش وقایع، پیش بینی و درست تخمین چکیده:
ابزارهای به ویژه ای توجه خود، بلند مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی های برای نهادها و سازمان ها از بسیاری که است
که می دهیم نشان پژوهش این در باشند. داشته پیش رو احتمالی وضعیت پیش بینی در اطالعات فناوری و آماری
داده های روی پیشنهادی روش یافت. دست بهتری پیش بینی های به می توان سری زمانی مدل های از بهره گیری با

دارد. پیشنهادی مدل کارایی از حکایت آزمایشی نتایج گردید. اجرا دیجیتال ارز به مربوط
. ARIMA تکنیکال، ویژگی های سری زمانی، پیش بینی، کلیدی. واژگان

2010 Mathematics Subject Classification. Primary 62P20; Secondary 91B84.

پیش گفتار .١
بقای و حفظ در مهمی عامل ماست، انتظار در موقعیتی چه آینده در که این دانستن و است تغییر دنیای امروز دنیای
پیش بینی نیازمند که می شوند روبه رو شرایطی و موقعیت ها با روزه هر سازمان ها و موسسات می باشد. سازمان ها
به سازمان ها مدیران و بازار وضعیت شناخت به سهامداران صادرات، و واردات پیش بینی به دولت است. آینده
آینده وضع پیش بینی بر مبتنی که می گیرند شخصی تصمیمات روز هر مدیران دارند. نیاز کارکنان کاری رفتار شناخت
پیش بینی در آن از بتوانند که کنند برقرار ارتباط نحوی به متغیر چند یا دو بین می کنند سعی ایشان واقع در است.
حضور دیجیتال عرصه در فقط و ندارند فیزیکی صورت که می شود گفته ارزهایی به دیجیتال ارز .[۴] نمایند استفاده
رمزارز کلمات معادل دیجیتال ارز کلمه ایران در هستند. ارزها این از برخی پرفکت مانی و اتریوم بیت کوین، دارند.
می شوند. جابجا اینترنت در رمزنگاری با که هستند کد سری یک واقع در ارزها این است. رمزگذاری شده ارزهای یا
هیچ هویت و محرمانه اند کامال سویی از می دهند. را ناظر بدون و واسطه بدون معامالت اجازه و دارند باالیی امنیت
از می توان و می گیرند قرار همه اختیار در باز متن صورت به تراکنش ها همه دیگر سوی از و نمی کنند فاش را کاربری
کاربر، نظر از است. شده ایجاد دنیا در که است شده ای رمزنگاری پول نخستین بیت کوین کرد. پیدا اطالع جزئیاتشان
بانکی  کارت از کنید اینترنتی خرید می خواهید وقتی که همان گونه است. اینترنتی نقد پول شبیه بسیار بیت کوین
هستند. دیجیتال همگی کارت و بانک و پول که تفاوت این با است، همین گونه هم بیت کوین در می کنید، استفاده
است. دیجیتال ارز به مربوط قیمت اطالعات سرمایه گذاران، برای دیجیتال ارز بازار در اطالعات مهم ترین از یکی
سری های باید سرمایه گذاران که می دهد نشان این و است آشوب گونه و غیرخطی دینامیک، اساسی طور به ارز قیمت
بازار پیش بینی برای متفاوتی روش  های محققان است. آشوب گونه ساختار دارای و ناایستا که ببرند کار به را زمانی
به ارز قیمت پیش بینی می شوند. تقسیم بندی هوشمند روش های و آماری مدل های روش دو به که داده اند ارائه ارز
بازار اینکه دلیل به است شده گرفته نظر در زمانی سری های پیش بینی کاربردهای برانگیزترین چالش از یکی عنوان
اقتصاد فاکتورهای زیادی تعداد از ارز قیمت این بر عالوه است. بی نظم و پیچیده غیرخطی، دینامیک، اصل در ارز
و می پذیرد تاثیر سرمایه گذاران رفتار و انتظارات عمومی، اقتصادی شرایط تورم، نرخ سیاسی، رویدادهای مثل کالن
جهت را سرمایه گذاران رفتار واقع در و دارد زیادی تاثیر ارز قیمت بر معادالت حجم مثل مالی متغیر های هم چنین
سری مدل های از استفاده چگونگی مورد در سرمایه گذاران برای مفید راهنمایی ارائه پژوهش این از هدف می دهند.
را بیت کوین دیجیتال ارز ما است. آینده در دیجیتال ارز قیمت پیش بینی برای تکنیکال شاخص های با همراه  زمانی

١سخنران∗
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مدل های از استفاده با چگونه که دادیم نشان و کردیم انتخاب را https : //coinmarketcap.com/ سایت از
داد. ارائه آینده قیمت های در را شده ای پیش بینی دقت می توان سری زمانی

دیجیتال ارز قیمت پیش بینی برای تکنیکال روش .٢
مجموعه زمانی سری یک است. زمانی سری می گیرد، قرار استفاده مورد زمانی پیش بینی در که روش هایی از یکی
ممکن داد ه ها شدن مرتب چند هر باشند، شده مرتب آن از مساوی فواصل در و زمان حسب بر که است مشاهداتی
مدل یافتن زمانی سری تحلیل و تجزیه از هدف گیرد. قرار نظر مورد نیز فاصله چون دیگری ابعاد به توجه با است

است. تحلیل برای آن روند شناسایی هم چنین و آینده پیش بینی و تغییرات
براساس و است شده انجام SPSS نرم افزار محیط در زمانی سری  محاسبات و آماری آزمون های کلیه مقاله این در
در دیجیتال ارز قیمت پیش بینی برای مدل بهترین ARIMA مدل که رسیدیم نتیجه این به کائیک آ اطالع معیار

است. آینده
کائیک آ که معیار، این است. مختلف مدل های مقایسه روش های از یکی کائیک آ معیار کائیک. آ معیار .٢ . ١
مدلی داده مجموعه یک برای انتخابی مدل چند بین از که است استوار اصل این بر کرد ارائه ١٩٧۴ سال در را آن
زیر صورت به AIC معیار ریاضی رابطه می شود. انتخاب نهایی مدل باشد کائیک آ معیار مقدار کمترین دارای که

است:
AIC = −٢ln(L(θ̂)) + ٢m

تعداد m و است θ̂ یعنی مدل برآوردشده ی پارامترهای ازای به درست نمایی تابع مقدار بیانگر L(θ̂) مقدار آن در که
است. مدل در آزاد پارامترهای

مدل های از استفاده برای که آنجا از .ARIMA(p, d, q) شده تلفیق متحرک همبسته-میانگین خود مدل .٢ . ٢
سال در همکاران و باکس رو این از باشد، برقرار ایستایی خاصیت باید ARMA(p, q) و MA(q) ،AR(p)

نمودند. ارائه تفاضلی مرتبه گرفتن نظر در با را ARIMA مدل ناایستایی شرایط در ١٩٩۵
(٢٠١۶-٢٠١٩ آماره ی دوره (طی مطالعه مورد دیجیتال ارز قیمت حاضر، پژوهش در روش ها. و مواد .٢ . ٣
روی از می توان را برازش شده مدل های صحت است، شده مدل سازی ARIMA زمانی سری مدل از استفاده با
روزه ١٠٠ بازه های به را دیجیتال ارز قیمت مقاله، این در ما کرد. مشاهده است دسترس در که واقعی داده های
١٠٠ در آینده روز ده پیش بینی شده، انجام پیش بینی به توجه با کرده ایم. پیش بینی را آینده روز ١٠ قیمت و تقسیم
داده های که آن بعد روز ١٠ داده های به توجه با که بود خواهد ثابت ارز قیمت روند ششم و چهارم سوم، اول، روز
که پنجم و دوم روز ١٠٠ در آینده روز ده پیش بینی همچنین و بود خواهیم ثابت روند این متوجه هستند، واقعی
هستند، واقعی داده های که آن بعد روز ١٠ داده های به توجه با که داشت خواهد صعودی روند حدودی تا آن روند
ارز قیمت روی شده انجام پیش بینی دو تنها کار، صحت برای مقاله این در ما می شویم. صعودی روند این متوجه
روز ١٠٠ برای و ARIMA(٠, ١, ١) اول روز ١٠٠ داده های روی بر پیشنهادی مدل که داده ایم قرار را دیجیتال

است. ARIMA(٠, ١, ١٢) دوم

آینده روز ده پیش بینی و اول روز ١٠٠ زمانی سری نمودار .١ شکل
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دوم روز ١٠٠ زمانی سری نمودار .٢ شکل

آینده روز ده پیش بینی و دوم روز ١٠٠ زمانی سری نمودار .٣ شکل

سوم روز ١٠٠ زمانی سری نمودار .۴ شکل

نتیجه گیری .٣
مجموعه روی بر پیش بینی ها می باشد. سری زمانی مدل های از استفاده با ارز قیمت پیش بینی هدف مقاله این در
سری  مدل های با تکنیکال ویژگی های از ترکیبی که می دهد نشان نتایج شد. انجام آزمایش و آموزش داده های
فراهم پیش بینی الگوریتم های از بسیاری با مقایسه در کلی پیش بینی خطای کاهش با را بهتری نتایج می تواند زمانی
خطای کاهش برای آینده که است کارهایی جمله از زمانی سری مدل های با بیشتر تکنیکال ویژگی های بررسی کند.
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