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 ضرح ٍ بيبى هسئلِ پژٍّطي
 ّب ثٌگبُ ػْذُ اص صيبدي حذ تب آًْب وٌتشل وِ التلبدي، والى هتغيشّبي التلبدي ّبي ًظشيِ اػبع ثش      

 هؼئلِ حبل .دٌّذ لشاس تبثيش تحت سا تَليذي ّبي ثٌگبُ ّبي ثذّي ثبصپشداخت تَاًٌذ هي اػت، خبسج
  اًٌجبق ايي اگش وِ ًَسي ثِ اػت هٌٌجك ّب ًظشيِ ايي ًتبيح ثب هب وـَس هـبّذات چمذس اػت ايي

  اص ًبؿي فمي سا ثبًىي ػيؼتن ّبي ًىَل وِ ؿَد هي ثبص ًظشيبتي ًشح ثشاي صهيٌِ ثبؿذ؛ هؼيف
 پشداخت هؼئَالى تَػي هـتشيبى ػلوي ٍ كحيح اسصيبثي ػذم ٍ ّب ثٌگبُ ػٌح دس هذيشيتي هـىالت
  ثش) وِ آًدبيي اص گشدد؛ تبييذ ّب ًىَل ثش والى هتغيشّبي تبثيش اگش ٍلي .داًٌذ هي ّب ثبًه دس تؼْيالت

 هي ًـبى هختلف ّبي ٍاوٌؾ هختلف هتغيشّبي ثِ التلبدي هختلف ّبي ثخؾ (ٍيلؼَى ًظشيِ اػبع
  دس .وٌٌذ اًتخبة والى هتغيشّبي سًٍذ اػبع ثش سا خَد ّبي داسايي داسايي ػجذ تَاًٌذ هي ّب ثبًه دٌّذ،

  ثبًه ايي داسايي ػجذ اگش حبل ؿَد، هي گشفتِ ًظش دس ثبًه يه ػٌَاى ثِ ثبًىي ًظبم ول همبلِ ايي
  هؼذى، ٍ كٌؼت وـبٍسصي، ّبيثخؾ ثِ پشداختي تؼْيالت :اص ػجبستٌذ وِ داسايي ًَع چْبس ؿبهل

  تٌَع ثب سا ػيؼتوبتيه سيؼه اص ثخـي ثَد خَاّذ لبدس ثبًه گفت تَاى هي  ثبؿذ، هؼىي ٍ خذهبت
  هتغيشّبي اثشگزاسي هيضاى ثشتحليل تحميك ايي توشوض .دّذ وبّؾ خَد ّبي داسايي داسايي ػجذ ػبصي
  التلبد دس 1379-1388 دٍسُ ًي ثبًىي تؼْيالت اػتجبسي سيؼه يب ًىَل احتوبل ثش  التلبدي والى
  دس پيـٌْبداتي تؼْيالت؛ ًىَل ثش والى هتغيشّبي تبثيش تبييذ كَست دس همبلِ ايي .ثبؿذ هي ايشاى
  هؼشم دس اسصؽ سٍؽ اص اػتفبدُ ثب هتفبٍت ؿشايي دس ثبًه ّبي داسايي داسايي ػجذ وشدى هتٌَع خْت

  .وشد خَاّذ اسائِ خٌش

 
 

 

 پژوهص اهذاف

1-  

 ايشاى التلبد دس ثبًىي تؼْيالت ًىَل احتوبل ثش التلبدي والى هتغيشّبي اثشگزاسي هيضاى تحليل 

 خٌش هؼشم دس اسصؽ سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ثبًىي تؼْيالت ثْيٌِ ػجذ تؼييي 

 

2-  

ثخؾ دسآى ًىَل ًشخ ثش التلبد دس ثخؾ ّش تَليذ تبثيش تحليل. 

 ثخؾ آى دس ًىَل ًشخ ثش ثخؾ ّش وٌٌذُ تَليذ ليوت ؿبخق تبثيش تحليل. 

 ثخؾ آى دس ًىَل ًشخ ثش ثخؾ ّش دس پشداختي تؼْيالت ػَد ًشخ تبثيش تحليل. 

ثخؾ ّش دس ًىَل ًشخ ثش اسص ًشخ تبثيش تحليل. 

ثخؾ ّش دس ًىَل ًشخ ثش ًفت ليوت تبثيش تحليل. 

ثخؾ ّش دس ًىَل ًشخ ثش ثَسع ؿبخق تبثيش تحليل. 
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 فرضيه هاي پژوهص
 :اصلي اتفرضي
 هتغيشّبي والى التلبدي دس چبسچَة الگَي هٌتختCPV  ثش احتوبل ًىَل تؼْيالت ثبًىي دس ايشاى هَثش

 .اػت

 ِدس ػجذ ثْيٌِ تؼْيالت ثبًىي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ اسصؽ دس هؼشثن خٌش اٍلَيت ّبي ثخؾ ّبي التلبدي ث

 .ثخؾ وـبٍسصي، هؼىي، خذهبت ٍ كٌؼت ٍ هؼذى: تشتيت ػجبستٌذ اص

 

 :فرضيات فرعي

 ، ثش احتوبل ًىَل دس آى ثخؾ هَثش اػت تَليذ ّش ثخؾ. 

ؿبخق ليوت تَليذ وٌٌذُ دس ّش ثخؾ، ثش ًشخ ًىَل دس آى ثخؾ هَثش اػت. 

 ًشخ ػَد تؼْيالت پشداختي دس ّش ثخؾ، ثشًشخ ًىَل دس آى ثخؾ هَثش اػت. 

ًشخ اسص، ثش ًشخ ًىَل  دس ّش ثخؾ هَثش اػت. 

ليوت ًفت ثش ًشخ ًىَل ّش ثخؾ هَثشاػت. 

ؿبخق ول ثَسع ثش ًشخ ًىَل ّش ثخؾ هَثش اػت. 

 

آماري جامعه   

 وـَس ول ثبًىي ًظبم     

نمونه حجم  

   1379-1388 ّبي ػبل ًي وـَس ول ثبًىي ًظبم  

 
تحليل و تجسيه ابسار 

  وبسثشد ثب تبثلَيي ّبيدادُ سٍؽ ًشيك اص الگَ ثشآٍسد ثشاي التلبدػٌدي ّبي تىٌيه اص هٌبلؼِ ايي دس      

  تؼييي ٍ خٌش هؼشم دس اسصؽ هحبػجِ ّوچٌيي .اػت ؿذُ اػتفبدُ Eviews, Excel ّبيافضاس ًشم

 ؿذُ اًدبم  Decision Tools افضاسيًشم ثؼتِ اص اػتفبدُ ثب ثبًىي ػيؼتن ّبيداسايي ثْيٌِ ػجذ

  .اػت
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  :موضوع ادبيات

ريسک تعريف 

 ثشاي تؼبسيف ايي ّوِ وِ وشد ادػب هي تَاى اػت،  ؿذُ اسائِ سيؼه اص هتؼذدي تؼبسيف تبوٌَى آًىِ ثب       

ُ اًذ اسائِ هَلؼيت ّبيي ثيبى   ثب هَلؼيت ّبيي .وشد هـبّذُ آًْب دس هي تَاى سا هـتشن ػبهل ػِ وِ ؿذ

 :  وِ ّؼتٌذ تَام سيؼه

  .هي آٍسد ثبس ثِ ًتيدِ يه اص ثيؾ الذام يب ػول -1

 .ًجبؿذ دػت دس لٌؼي آگبّي ًتبيح اص يه ّيچ حلَل اص ًتبيح ؿذى هلوَع صهبى تب -2

 .ثبؿذ داؿتِ ّوشاُ ثِ سا ًبهٌلَثي پيبهذّبي هي تَاًذ هوىي الَلَع ًتبيح اص يىي حذالل -3 

  ثبلمَُ، كَست ثِ وِ ّؼتٌذ هَاخِ هتفبٍتي سيؼه ّبي ثب هَػؼبت  ايي ثبًه ّب، فؼبليت ًَع دليل ثِ       

  ثش هٌفي تبثيشات ايي ػبصي حذالل سيؼه، هذيشيت اص ّذف .داؿت خَاٌّذ ّب آى ثش ًبهٌلَثي تبثيش

 .اػت ثبًه ّب ػشهبيِ ٍ هبلي ٍهؼيت

 

 

 ريسک اعتباري
 

ثشاي ( هـتشي يب هتؼْذ)حؼبة  ثِ تَاًبيي ًشف ( ثبًه)ايي سيؼه ػجبست اػت اص سيؼه ًبؿي اص ػذم اًويٌبى       

 :حؼبة، هَػؼِ ثبيذ ثِ ػِ هَهَع تَخِ داؿتِ ثبؿذ دس اسصيبثي سيؼه اػتجبسي يه ًشف . ػول ثِ تؼْذاتؾ

 

ُ  صهبًي خبف هبًٌذ يه ػبل، تؼْذاتؾ سا ًىَل : احتوبل ًىَل( الف ُ  تؼْذ يب دس يه دٍس احتوبل ايي وِ ؿخق، ًي دٍس

ُ  صهبًي يه ػبلِ هحبػجِ ؿَد آى سا هي تَاى فشاٍاًي ًىَل هَسد  وٌذ، چمذس اػت؟ اگش احتوبل ًىَل ثشاي يه دٍس

 .اًتظبسًبهيذ

 

دس كَست ٍلَع ًىَل، چِ هيضاًي اص تؼْذات دس خٌش خَاّذ ثَد؟ ثِ ػجبست (: اوؼپَطس اػتجبسي)هحذٍدُ خٌش اػتجبسي ( ة

 .  ّبي ًىَل ؿذُ چمذس خَاّذ ثَد ديگش دس كَستي وِ ؿخق ًىَل ًوبيذ هيضاى ثذّي

 

ٌّگبم ٍلَع ًىَل چِ وؼشي اص اػتجبسات دس خٌش سا هي تَاى اص ًشيك الذاهبتي هبًٌذ اػالم ٍسؿىؼتگي : ًشخ ثْجَدي( ج

 يب ػبيش سٍؽ ّبي تؼَيِ ثبصيبثي وشد؟
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 ًظريِ ّب ٍ الگَّبي ريسک اعتببري

 

  وِ گشدد هي هحؼَة التلبدي اختوبػي، ًبهٌلَة پذيذُ يه اخاللي هخبًشات يب وظهٌـي      

  دچبس غيشػوذ يب ػوذ ًَس ثِ گيشي تلوين فشآيٌذ دس (حمَلي يب حميمي اص اػن)ؿخق آى، ًي

  ًظشيِ ايي ثش هجتٌي الگَّبي .وٌذ هي اًتخبة سا ًبهٌبػت يب ٍ غلي ساّىبس ٍ ؿذُ اًحشاف

  .ؿَد هي اػتفبدُ ّب آى اص ّب ثبًه دس هـتشيبى ثٌذي ستجِ ٍ اػتجبسي سيؼه اسصيبثي دس ثيـتش

 گيشًذُ ٍام اص وبفي اًالػبت ثتَاًذ دٌّذُ ٍام وِ دّذ هي اسائِ ّبيي سٍؽ ،ّب الگَ ايي

 .وٌذ خلَگيشي -ًبخَس اًتخبة - ًبهٌبػت گضيٌؾ پذيذُ اص ٍ دسيبفت

 

 

 

ًظشيِ چشخِ تدبسي 

  .اػت هتٌَع ّبي ثخؾ دس تدبسي ّبي فؼبليت تحَالت دٌّذُ ًـبى ول دس تدبسي چشخِ     

  ٍ سػيذُ اٍج ثِ ؿًَذ، هي ؿشٍع خب يه اص وِ ّؼتٌذ خبكي چبسچَة داساي تدبسي ادٍاس

  ؿًَذ، هي ؿشٍع سوَد حبلت يه دس التلبدي ّبي فؼبليت ثٌبثشايي .سػٌذ هي پبيبى ثِ ػپغ

  .ثگيشًذ خيض دٍثبسُ ثبيذ ٍ وٌٌذ هي افَل ػپغ ٍ گزاسًذ هي ػش پـت سا تَػؼِ هشحلِ يه

  كٌبيغ اص ديگش ثشخي وِ حبلي دس داسًذ، هؼيفي ػولىشد سوَد دٍساى ًي دس كٌبيغ اص ثشخي

  ٍ اػت تدبسي ّبي چشخِ ثب هٌبثك كٌبيغ اص ثؼوي ػولىشد .ثبؿٌذ هي خَثي ػولىشد داساي

 ٍ ثْجَد ايي .ؿَد هي ٍخين يب ثْجَد ّن آًْب ٍهؼيت التلبدي ٍ تدبسي ٍهؼيت ثِ تَخِ ثب

  لشاس تبثيش تحت سا ّب ًىَل تَاًذ هي تدبسي ّبي چشخِ ًي دس ّب ؿشوت ػولىشد ؿذى ٍخين

  خٌش هؼشم دس اسصؽ الگَي ٍ KMV الگَي ،اػتجبسي ػٌدؾ الگَي هشتَى، الگَي .دّذ

CPV اًذ گشفتِ ؿىل ّب ًظشيِ ايي اػبع ثش.  
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 الگَّبي ارزش در هعرض ريسک اعتببري
 

  سيؼه اص خذيذي الگَّبي اي هـبٍسُ خذهبت ٍ اػتجبسي هَػؼبت اص ثؼيبسي 1990 دِّ دٍم ًيوِ اص    

  هـخق اًويٌبى ػٌح دس ًىَل، اص ًبؿي صيبى حذاوثش ّب آى اص اػتفبدُ ثب وِ ًوَدًذ هٌشح سا اػتجبسي

  دس اسصؽ الگَّبيي چٌيي ثِ .ؿَد هي ثشآٍسد اػتجبسي داسايي ػجذ دس هؼيي صهبًي دٍسُ يه ثشاي ٍ

 ديذگبُ ًبم ثِ (1998) ٍيلؼَى يالگَ ثِ تَاى هي الگَّب ايي تشيي هْن اص .ؿَد هي گفتِ خٌش هؼشم

 ؿذُ ًشاحي KMV تَػي وِ -CPM-اػتجبسي داسايي ػجذ الگَي ٍ -CPV-اػتجبسي داسايي ػجذ

   .ؿَد هي خَاًذُ سيؼه هؼشم دس الگَّبي اص ًيض اػتجبسي ػٌدؾ يالگَ الجتِ .ًوَد اؿبسُ اػت،

   :ؿَد هي ثٌذي ًجمِ صيش اكلي دػتِ دٍ ثِ سيؼه هؼشم دس ّبي داسايي اسصؽ يّبالگَ     

   ًىَل ثش هجتٌي ّبي الگَ     

 ثبصاس ثش هجتٌي ّبي الگَ     

  ّبي الگَ دس وِ حبلي دس .دّذ هي سخ ًىَل ٌّگبم دس فمي اػتجبسي صيبى ًىَل، ثش هجتٌي ّبي الگَ دس     

  هي هٌشح ؿَد، ايدبد گيشًذُ ٍام اػتجبس هيضاى دس تغييش وِ صهبًي ّش دس اػتجبسي صيبى ثبصاس، ثش هجتٌي

  .ؿًَذ

 

 خبسخي هٌبلؼبت داخلي هٌبلؼبت

   (1987،1997) ويلسىن   (1385)بهلىلي

   (2003)قىش سيبل و داس آبهيمان    (1386)برادري

   (2008)کيى ييپيىگ   (1385)ته روئيه

 (2008)ورميله رود (1386)وادري

 (2009)کرواليه و سىىي (1388)خىاوساري

  فٌَى ٍ ّب سٍؽ وِ دسيبفت تَاى هي اػتجبسي، سيؼه صهيٌِ دس داخلي ٍ خبسخي هٌبلؼبت ثش هشٍسي ثب
  دس وِ ّبيي پظّؾ .اػت آهذُ پذيذ ًىَل احتوبل ثيٌي پيؾ ٍ اػتجبسي سيؼه هذلؼبصي ثشاي هختلفي

  هتغيشّبي يب ثبصاس اًالػبت تبثيش ٍ ثَدُ حؼبثذاسي ّبي دادُ ثش هجتٌي ثيـتش اًذ ؿذُ اًدبم وـَس داخل
  خبسخي هٌبلؼبت اػبع ثش وِ اػت حبلي دس ايي .اًذ ًىشدُ اسصيبثي اػتجبسي سيؼه ثش سا التلبدي والى

  ٍ ّب ؿشوت فؼلي ٍهؼيت هَسد دس هْوي ّـذاس التلبدي، والى هتغيشّبي ٍ ثبصاس اًالػبت ؿذُ، اًدبم
  ّبي دادُ ثش هتىي تٌْب وِ هذلي اص اػتفبدُ لزا اػت، آيٌذُ دس ّب آى ٍهؼيت ثِ ًؼجت اًتظبسات حتي

 ثِ هشٍسي وٌذ، اػتفبدُ اػتجبسي سيؼه ثيٌي پيؾ خْت التلبدي والى هتغيشّبي اص ٍ ًجبؿذ حؼبثذاسي
 سػذ هي ًظش
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ک يستوبتيسک سيالگَي رCPV 
 

اص اػتفبدُ ثب گيشًذ، هي اًذاصُ سا ػيؼتوبتيه سيؼه وِ الگَّبيي تَػؼِ ساػتبي دس (1998) ٍيلؼَى 

  ػبصي تٌَع -ا :گيشد هي ًـأت حميمت چْبس اص وِ وٌذ هي هؼشفي سا الگَيي تدبسي ّبي چشخِ ًظشيِ

  توبم هتٌَع، داسايي ػجذ ايدبد ٍ ػبصي تٌَع ثب  -2 .وٌذ هي ووه صيبى هَسد دس ًباًويٌبًي وبّؾ ثِ

 ثِ صيبدي حذ تب داسايي ػجذ ػيؼتوبتيه سيؼه -3 .ثشد ثيي اص تَاى ًوي سا داسايي ػجذ سيؼه

  .يبثٌذ افضايؾ ّب ًىَل سٍد هي اًتظبس ثحشاى، صهبى دس وِ ًحَي ثِ داسد، ثؼتگي والى التلبد ػالهتي

   .دٌّذ هي ًـبى والى ّبي ؿَن ثشاثش دس هتفبٍتي ّبي ٍاوٌؾ التلبد يه هختلف ّبي ثخؾ -4

وشدُ هؼشفي ػيؼتوبتيه سيؼه گيشي اًذاصُ ثشاي سا خَد الگَي ؿذُ، گفتِ حمبيك اػبع ثش ٍيلؼَى 

  هي هشثَى التلبدي والى هتغيشّبي ثِ سا التلبد يه هختلف ّبي ثخؾ ًىَل ّبي ًشخ آى دس وِ اػت،

  ًىَل ًشخ ثش ػيؼتوبتيه ػَاهل تبثيش تَاى هي آى ًشيك اص وِ وٌذ هي ثيبى سا سٍؿي ٍي .ػبصد

  اًتخبة اي گًَِ ثِ سا داسايي ػجذ تشويت هٌبػت التلبدي تلوين اتخبر ثب ٍ ؿٌبػبيي سا ػجذداسايي

 اػتفبدُ ثب ٍيلؼَى ٍالغ دس .ثشػذ حذالل ثِ ػجذداسايي ًىَل ًشخ ٍ وبّؾ ػيؼتوبتيه سيؼه وِ وشد

  اٍ ػميذُ ثِ وِ - ... ٍ اسص ًشخ تَسم، ًشخ ثيىبسي، ًشخ ، GNP ؿبهل - التلبدي والى هتغيشّبي اص

  - التلبد ٍهؼيت دٌّذُ ًـبى وِ وٌذ هي هؼشفي سا ؿبخلي ّؼتٌذ، التلبد دس ػيؼتوبتيه ػَاهل

 .وٌذ هي هشتجي ؿبخق ايي ثِ سا ًىَل احتوبل ػپغ .اػت دٍسُ ّش دس  -التلبدي سًٍك يب سوَد
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 الگوي ديدگاه سبد دارايي اعتباري

 CPVاحتمال نکول بر اساس شرايط اقتصادي در الگوي  -(2-2)شکل       

 

 هؼشفي الگَ
:تَاى بِ ٍسيلِ سيستن هعادالت سيز بياى کزد بِ طَر خالصِ الگَي احتوال ًکَل را هي   
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 :باضذ ّاي تعييي ضذُ سيستن هعادالت بِ ظاّز ًاهزتبط هزبَط بِ تخويي  بِ صَرت سيز هي با تَجِ بِ تعذاد ٍقفِ

 

 

باضٌذ هتغيزّاي سيستن هعادالت باال بِ ضزح سيز هي  . 

NPLj,t : ًزخ ًکَل هزبَط بِ بخصj ُام در دٍرt  

PROj,t:  ُارسش افشٍدُ ّز بخص در دٍرt  

EXRt  : ًُزخ ارس در دٍرt  

Pj,t : ضاخص قيوت تَليذ کٌٌذُ در بخصj  ُدٍر ٍt 

INRj,t : ًزخ سَد تسْيالت پزداختي در بخصj ام 

OILPt  : ُقيوت ًفت در دٍرt  

SPt   : ُضاخص کل قيوت سْام در دٍرt 
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تخويي الگَ براي بخص ّبي هَرد هطبلعِ

 بخص کطبٍرزي
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 بخص صٌعت ٍ هعذى

 بخص خذهبت
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 بخص هسکي

اثرات ًْبيي هتغيرّبي الگَ 
اثرات ًْبيي در دادُ ّبي تببلَيي( الف  
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اثرات ًْبيي ّر هتغيير بِ تفکيک بخص ّب( ة  
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 هحبسبِ ارزش در هعرض خطر

 .ضَد هي ًظزگزفتِ در را سيز فزٍض کطَر، باًکي سيستن سبذدارايي خطز هعزض در ارسش هحاسبِ بزاي
  اقتصاد اصلي بخص چْار بِ پزداختي تسْيالت اس عبارتٌذ کِ است دارايي چْار ضاهل باًکي سيستن سبذدارايي  (1

  ّاي بخص  بِ پزداختي تسْيالت سْن بزدار .هسکي ٍ خذهات هعذى، ٍ صٌعت کطاٍرسي، ّاي بخص ضاهل
 .ضَد هي گزفتِ ًظز در سيز صَرت بِ باًکي سيستن ّاي سبذدارايي در ضذُ گفتِ

W= (w1     w2      w3      w4) 

   :کِ ًحَي بِ
W: سهاى در باًکي سيستن ّاي سبذدارايي در هختلف ّاي بخص بِ باًکي سيستن پزداختي تسْيالت سْن بزدار 

 صفز

 w1: صفز سهاى در کطاٍرسي بخص بِ پزداختي تسْيالت سْن 

w2: صفز سهاى در هعذى ٍ صٌعت بخص بِ پزداختي تسْيالت سْن 

w3: صفز سهاى در خذهات بخص بِ پزداختي تسْيالت سْن 

w4: صفز سهاى در هسکي بخص بِ پزداختي تسْيالت سْن 

 بزاي هزکشي باًک ّايدادُ اساس بز بزدار ايي باضذ، هي هحاسبات بِ هزبَط دٍرُ آخزيي صفز سهاى کِ آًجا اس
 .است سيز صَرت بِ 1388 سال چْارم فصل

 
 

غيزجاري تسْيالت ًسبت اس است عبارت کِ- باًکي سيستن کل ًکَل ًزخ سياى، تَسيع تابع آٍردى بذست بزاي 
  گزفتِ ًظز در باًکي سيستن سبذدارايي سياى ًزخ عٌَاى بِ  -باًکي سيستن پزداختي تسْيالت کل بِ ّا باًک

  .بَد خَاّذ بخص آى در باًکي سيستن سياى ًزخ عٌَاى بِ اقتصاد اس بخص ّز ًکَل ًزخ ّوچٌيي .ضَد هي
 :داضت خَاّين بٌابزايي

 
 

 

 

ِهحبسب VAR ِ(کٍَاريبًس-ٍاريبًس) پبراهتريک رٍش ب   

:در .است نرمال توزيع داراي بخص هر در نکول نرخ ضود مي فرض قبل، قسمت در ضذه گفته فروض بر عالوه روش اين در  

  با سبذدارايي نکول نرخ توزيع واريانس و ميانگين .بود خواهذ چنذمتغيره نرمال توزيع داراي نيس سبذدارايي نکول نرخ نتيجه

 آيذ مي بذست زير روابط از واقعي هاي داده از استفاده
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%5خطاي :  %VAR=0.110556 + 0.062801 (1.645) = 0.21 

%1خطاي :   %VAR=0.110556 + 0.062801 (2.326) = 0.25 

 ًىَل ًشخ يؼٌي اػت، ؿذُ 0.21 ثشاثش %95 اًويٌبى ػٌح دس خٌش هؼشم دس اسصؽ   

  %95 احتوبل ثب ثبؿذ هي 1389 ػبل اٍل فلل وِ ثؼذي دٍسُ دس ثبًىي ػيؼتن ػجذداسايي

  ثشاثش %99 اًويٌبى ػٌح دس خٌش هؼشم دس اسصؽ ّوچٌيي .ؿذ خَاّذ %21 ثشاثش  حذاوثش

 .اػت 0.25

 کارلومونت سازي شبيه روش به خطر معرض در ارزش محاسبه

  ًىَل ًشخ اثتذا وبسلَ، هًَت ػبصي ؿجيِ سٍؽ ثِ خٌش هؼشم دس اسصؽ هحبػجِ ثشاي     

  5000 تىشاس تؼذاد ثب ػجذداسايي ًىَل ًشخ تبثغ ٍ CPV الگَي تَاثغ اػبع ثش ػجذداسايي

 ػپغ ،(ثبؿٌذ ًشهبل تَصيغ داساي والى هتغيشّبي ؿَد هي فشم)ؿَد هي ػبصي ؿجيِ ثبس،

  خٌش هؼشم دس اسصؽ ؿذُ، ػبصي ؿجيِ ّبي دادُ هؼيبس اًحشاف ٍ هيبًگيي اص اػتفبدُ ثب

 كَست ثِ Risk@ افضاس ًشم ٍػيلِ ثِ ؿذُ ػبصي ؿجيِ ًتبيح خشٍخي .گشدد هي هحبػجِ

 .ثبؿذ هي صيش
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 تعييي سبذ بْيٌِ براي سيستن ببًکي

تؼييي ػجذ ثْيٌِ دس سٍؽ پبساهتشيه( الف  

ػجذ ثْيٌِ ثشاي ػيؼتن ثبًىي ثِ گًَِ اي اًتخبة هي ؿَد وِ اسصؽ دس هؼشم خٌش هحبػجِ ؿذُ دس سٍؽ  

.ثٌبثشايي تبثغ ّذف ٍ هحذٍديت ّبي آى ثِ كَست صيش دسهي آيذ. پبساهتشيه حذالل ؿَد  
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سبزي هًَت کبرلَتطکيل سبذ بْيٌِ براي سيستن ببًکي بب استفبدُ از رٍش ضبيِ  

خبي ثِ ّذف تبثغ دس وِ اػت ايي دس لجل لؼوت ثب لؼوت ايي دس ػبصي ثْيٌِ تفبٍت  
 اص تبسيخي، ّبي دادُ اػبع ثش ّب ثخؾ ثيي ًىَل ّبي ًشخ وٍَاسيبًغ-ٍاسيبًغ هبتشيغ
 اػتفبدُ ّب، ثخؾ ًىَل ًشخ ثشاي ؿذُ ػبصي ؿجيِ ّبي دادُ وٍَاسيبًغ-ٍاسيبًغ هبتشيغ

 .ثبؿذ هي صيش كَست ثِ وبسلَهًَت سٍؽ ثِ ػبصي ؿجيِ اص حبكل ًتبيح .ؿَد هي
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:نتيجه گيري  

     

  اّذاف بِ ًيل ٍ باًکي سيستن ًکَل ًزخ بز اقتصادي کالى هتغيزّاي تاثيز بزرسي هٌظَر بِ تحقيق ايي در     

 سدُ تخويي SUR رٍش بِ ٍ ضذُ استفادُ ًاهزتبط ظاّز بِ هعادالت سيستن يک اس تحقيق، بزاي ضذُ تعييي

 ًزخ بز هعٌاداري تاثيز هطالعِ، هَرد اقتصادي کالى هتغيزّاي تواهي دّذهي ًطاى الگَّا تخويي ًتايج .ضذ

 بِ .است بَدُ هتفاٍت هختلف ّايبخص در هتغيزّا اس يک ّز تاثيز ّوچٌيي .گذارًذهي ايزاى اقتصاد در ًکَل

  هتفاٍتي تاثيز ضًَذ،هي هتجلي اقتصادي کالى هتغيزّاي ٍضعيت در کِ تجاري ادٍار گفت تَاىهي ديگز عبارت

  خطز هعزض در ارسش هحاسبِ بِ هزبَط ًتايج .گذارًذهي باًکي تسْيالت ًکَل ًزخ بز هختلف ّايبخص در

  .است هتفاٍت ّن با ًاپاراهتزيک ٍ پاراهتزيک رٍش دٍ در 1389 سال اٍل دٍرُ در ًکَل ًزخ حذاکثز داد ًطاى

  ٍ پاراهتزيک رٍش دٍ در ّاباًک ّايدارايي بْيٌِ سبذ در هختلف ّايبخص تسْيالت سْن ّوچٌيي

   .است بَدُ هتفاٍت ًاپاراهتزيک

 
 
 
 

 با تطکر از حسن توجه ضما
 


