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 مالی دولت تأمینراستای تسهیل  اجاره مبتنی بر سهام در صکوکگذاری قیمت

 2مصطفی سلطانی 1حسن کیایی

 چکیده
یه های سنتی تسوبا توجه به اشکاالت روشباشد. در این راستا میگذشته  هایسالهای اصلی دولت در چالش ازجمله دولت،مالی  تأمین
 انواعاز  ،سهاممبتنی بر وراق اجاره ا. اندرا طراحی و ارائه نمودهمتخصصان اسالمی راهکارهای جایگزینی مانند صکوک ، های دولتبدهی

های بزرگ در بورس است الزم به ذکر است که دولت سهامدار عمده برخی شرکت رود.به شمار مینسل دوم اوراق اجاره  صکوک بوده و ابزار
 آن شفاف و قابل یهپا ییدارااست که  ن جهتاین اوراق از ایاهمیت  مالی خود استفاده کند. تأمینتواند از این ابزار برای و لذا دولت می

ود ترین حقوق مالکیتی خدارندگان اوراق باید بتوانند از مهم است. لذا گیریمستمر قابل اندازه صورتبهمبادله در بازار است و قیمت آن 
این  گیریکاربهو تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و  مند شونداوراق به قیمت روز بهرهیعنی واگذاری 

 ورتصبهاق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز گذاری این اورشود این است که تفاوتی در قیمتاوراق مشاهده می
اده از روش با استفحاضر مقاله اه این اوراق، شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگگرفته می در نظرثابت و متناسب با نرخ سود بانکی 

 نظر گذاری با درکارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزشسازی مونت چنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و شبیهو همای انهکتابخ
دازد و در نهایت پرسازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی میو نرخ سود متناسب با عائدی سهام و شبیه دارایی پایهگرفتن تغییرات قیمت 

های بازار متفاوت با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت سازیهای شبیهشود که قیمتهای بازار مقایسه شده و مشاهده میبا قیمت
آل و مدل پیشنهادی، به الگوی ایدهمفروضات پژوهش و گرفتن  نظر درضمن  اوراقاین توان اشاره کرد که انتشار باشد و در نهایت میمی

 .داردمالی دولت قرار  تأمینتر بوده و در راستای تسهیل مطلوب کشور نزدیک

ی سازشبیهی، ریاضیات تصادف، گذاریمدل ارزش، مالی دولت تأمینابزار مالی اسالمی، اوراق اجاره مبتنی بر سهام، : کلیدی هایواژه
 مونت کارلو
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 مقدمه 1
توجه به اشکاالت  با باشد.مالی خود می تأمینبحث اخیر  هایسالدر  ایران دولت جمهوری اسالمی اصلیهای چالش از جمله

خزانه و اوراق قرضه  بانک مرکزی و عدم امکان انتشار اسناد زدولت از جمله استقراض ا هایبدهیهای سنتی تسویه روش
اسالمی )صکوک( را  دولتی به دلیل ممنوعیت ربا در اسالم، متخصصان اسالمی راهکارهای جایگزین مانند اوراق بهادار

های بزرگ در بورس اوراق بهادار است بنابراین برخی شرکت هدر حال حاضر دولت سهامدار عمد .اندو ارائه نمودهطراحی 
این ابزارها اوراق اجاره مبتنی بر سهام است که جمله از کند. استفاده مالی  تأمیناسالمی برای مالی  تواند از ابزارهایمی

تسویه دیون  کسری بودجه و یا تأمینها برای لت، دو. بنابراینرا منتشر کرد توان آندولتی می هایمبتنی بر سهام شرکت
 .و دیون خود را تسویه نمایند تأمینبودجه خود را  یکسر اجاره سهام و کسب نقدینگی، توانند با انتشار اوراقخود می

 گذشته دولت باید برنامه دقیق و مدونی برای هایسالهای دولت و انباشته شدن آن طی با توجه به حجم سنگین بدهی
شود که دولت قصد دارد با های دولت بیشتر احساس میضرورت تسویه بدهیهنگامی کند.  و طراحی پرداخت آن تدوین

دهند که نشان می ها و ارقام. آمارکند، رها های ضد رکود، اقتصاد را برای همیشه از رکودی که گرفتار آن استبسته اجرای
درصد است، اما موضوع مهم شناسایی و به جریان انداختن این  ۵۰دولت به تولید ناخالص داخلی کمتر از  سبت بدهین

های دولت، گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی هایسالاساس یک ابزار مالی است. در  بر میزان بدهی،
روند دو سیر و . این ندشدنکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل میبه نظام با یزنجیرهای صورتبهدولت  هایاکثر بدهی

د پایه پولی رشدیگری و  به دلیل انجام نشدن تعهدات دولتمنابع بانکی  قفل شدنیکی  ،داشت در اقتصاد به همراهرا پدیده 
تواند زمینه خروج کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می لذا طبق نظر .زیدلیل استقراض دولت از بانک مرک به

 .غیرتورمی از رکود را فراهم آورد
نی بیهایی که دارد پیشرود و با توجه به ویژگیمالی به شمار می تأمینهای جدید اوراق بحث اوراق اجاره سهام از بحث

تعددی نسبت به اوراق معمولی دارد. این اوراق از این جهت های مشود استفاده از آن به سرعت توسعه پیدا کند و مزیتمی
ست. گیری امستمر قابل اندازه صورتبهآن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن  دارایی پایهدارای اهمیت است که 

ا مند شوند. امبهره ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روزپس دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم
ن گذاری و فرایند مبادله ایشود این است که تفاوتی در قیمتاین اوراق مشاهده می کارگیریبهمتأسفانه آنچه در طراحی و 

 اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد.
باشد و از این جهت سهام می آن دارایی پایهکه اشاره شد، اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در واقع اوراقی است که  طورهمان

معمولی برتری  روزانه در بازار مشخص است و نسبت به اوراق اجاره صورتبهآن شفافیت دارد و قیمت آن  دارایی پایهکه 
معمولی خواهد داشت. لذا با توجه به اینکه  گذاری آن نیز شفافیت بیشتری نسبت به اوراق اجارهدارد و لذا فرایند قیمت

همانند  گذاریآیا فرایند قیمتآید این است که که به وجود می سؤالی سهام است، صورتبهاین نوع از اوراق اجاره  یهدارایی پا
ان برای تومنفی باشد، چه فرایند جایگزینی را می سؤالپاسخ به این  کهدرصورتیاجاره معمولی است؟ گذاری اوراق قیمت
اهمیت و ماهیت و  یرغمعلدر حال حاضر با توجه به شرایط فعلی انتشار این اوراق و  گرفت؟ در نظرگذاری این اوراق ارزش

که معمولی است. درحالی اوراق اجارهگذاری قیمتگذاری همانند توان بیان کرد که فرایند و شیوه قیمتجایگاه این اوراق، می
در مدل پیشنهادی قصد داریم تا عمالً فرایند  متفاوت خواهد بود و در این خصوص نیز تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.

یا  نیز باید به همین صورت باشد و افزایش تصادفی تغییر قیمت اوراق را به تغییر قیمت سهام ارتباط دهیم که در واقعیت
خ رکاهش قیمت سهم پایه نیز در افزایش یا کاهش قیمت اوراق تأثیرگذار باشد. نکته دیگری که وجود دارد، مربوط به ن

باشد و اینکه این نرخ برای انواع و اقسام سهام نباید ثابت باشد بلکه باید متناسب با عائدی بها یا نرخ سود اوراق میاجاره
اجاره  گرفت تا نرخ نظر توان سازوکاری را دربها نیز میگرفته شود. لذا جهت تعیین نرخ اجاره نظر سهام مورد اجاره در

 د اجاره باشد.متناسب با عائدی سهام مور
آن سهام است و  دارایی پایهماهیت اوراق اجاره مبتنی بر سهام و اینکه مالی دولت و  تأمیناهمیت بحث به  توجه با

 بحث استفاده از صکوک اجاره سهامد تا در ابتدا به در نظر دار تفاوت آن با اوراق اجاره معمولی در شرایط عملیاتی، این مقاله
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 سازیچنین شبیهو هم این اوراقگذاری ارزشارائه مدل پیشنهادی پرداخته و در ادامه به مالی  ینتأمدر راستای تسهیل 
 پردازیم.این اوراق با استفاده از یک نمونه تجربی می

 پیشینه تحقیق 2
بینی د پیشهایی که داررود و با توجه به ویژگیمالی به شمار می تأمینهای جدید اوراق اوراق اجاره سهام از جمله بحث

 هشیپژو ضمن بیان اهمیت و ماهیت این نوع از اوراق اجاره، تاکنون کهیدرحالشود استفاده از آن به سرعت توسعه یابد می
 است. این اوراق صورت نگرفتهگذاری مدل قیمتارائه  خاص جهت طوربه

Mallier  وAlobaidi (2۰۰2) و جهت محاسبه  پرداخته سهامبر گذاری بدهی مبتنی در مقاله خود به ارزش
ه که دارند اندگرفته در نظراند. آنها در پژوهش خود بدهی مبتنی بر سهامی را گذاری از مدل واسیچک استفاده کردهارزش

کند و هم پرداختی مربوط به عملکرد شاخص سهام. در این مقاله، نویسنده از رویکرد آن، هم پرداختی سود را دریافت می
 کند البته با فرض اینکه شاخص سهام از یک گام تصادفیبرای محاسبه ارزش چنین ابزاری استفاده میتابع گرین 

(Random Walkتبعیت می ) شود.توسط مدل واسیچک داده می یزنکند و نرخ بهره بدون ریسک 
Asyraf Wajdi Dusuki (2۰1۰)  پردازد که آیا اهداف شریعت در ساختار اوراق مبتنی می سؤالدر مقاله خود به این

کند که بازار سرمایه اسالمی، جزئی مهم در کل شود یا خیر. نویسنده در مقاله خود بیان میبر سهام ظاهر و بازنمود می
تعارف خود باشد و نقش مؤثری دارد. به عقیده وی، بازارهای سرمایه اسالمی همانند همتای مسیستم مالی اسالمی می

 گذاریآوری سرمایه برای سرمایهگذاری بخش بانکداری اسالمی را در جمعیعنی بازارهای اسالمی متعارف، نقش سرمایه
 نیهدف اشوند. های بلندمدت از طریق قراردادها و ابزارهای مختلف شرعی تضمین میگذاریبلندمدت دارد و این سرمایه

 است که در بازار ییابزارها نیترمحبوب از یکیصاحبان سهام است که امروزه  حقوقبر  یساختار صکوک مبتن یمقاله بررس
پردازد. در این پژوهش به این مقاله صرفاً به اوراق مضاربه و اوراق مشارکت می .گیردمیمورد استفاده قرار  یاسالم هیسرما

ی اهمیت و صرفاً بهته است و رویکرد متفاوتی دارد ای صورت نگرفگذاری اوراق، پرداخته نشده و مطالعهاوراق اجاره و ارزش
 ه نمود.توان اشارسهام قائل شده است میکه برای بازار سرمایه و 

عالوه « اوراق مالي اسالمي اجاره گذاريهاي ارزشمدل»پژوهشی تحت عنوان  در (1392همکاران )آبادی و علی صالح
کنند که اعتبار اوراق اجاره برخالف اوراق قرضه عالوه بر اعتبار می ذکراره های میان اوراق قرضه و اوراق اجتبیین تفاوت بر

ورقه نیز  ارزش دارایی پایه، ارزش باال رفتنمهم دیگری به نام دارایی پایه نیز بستگی دارد و به همین دلیل با  مؤلفهناشر به 
ریسک  توان. البته میکندپیدا میو همچنین در صورت کاهش ارزش دارایی پایه، ارزش ورقه نیز کاهش  کندپیدا میافزایش 

همچنین در این مقاله به اهداف انتشار اوراق  کاهش ارزش دارایی پایه را با دادن اختیار فروش به خریدار اوراق از بین برد.
ه ای، هزینهای نقدی دورهسپس با بیان جریانپردازد. جاره رهنی مینقدینگی و اوراق ا تأمیندارایی و  تأمیناجاره یعنی 

گذاری انواع اوراق اجاره ارائه گذاری اوراق اجاره، چهار مدل برای ارزشعنوان ارکان ارزشها و نرخ تنزیل بهکارمزد و مبادله
با قیمت شناور بر اساس حرکت براونی کنند: اول، اوراق اجاره با قیمت ثابت از پیش تعیین شده؛ دوم، اوراق اجاره می

گذاران با قیمت ثابت؛ چهارم، اوراق اجاره )فرایند وینر(؛ سوم، اوراق اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید برای سرمایه
ه ذکر ب الزم گذاران با قیمت شناور بر اساس حرکت براونی )فرایند وینر(.با اختیار فروش دارایی در سررسید برای سرمایه

ای که ثابت پرداخته است و در خصوص اوراق اجاره یبهااجارهگذاری صرف اوراق اجاره با است که در این مقاله به ارزش
گذاری اوراق اجاره سهام نیز پژوهشی صورت آن، در خصوص ارزش تبعبهصحبتی نشده است و  باشدمیدارایی پایه آن سهام 

 نگرفته است.
 ورتصینبد. کننداستفاده میگذاری اوراق مالی اسالمی از رویکرد ریاضیات تصادفی ارزش تجه (2۰17) یعشفعیسی و 

که قیمت دارایی را یک حرکت براونی استاندارد فرض کرده و تغییرات قیمت را در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی بیان 
 کنند و در نهایت پارامترها را تخمینل را تکمیل میبا تبدیل مدل به حرکت براونی هندسی )نمایی(، مد در ادامه کنند.می
 زنند.می
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مالی به تبیین فقهی ماهیت سهام و  تأمینهای ( با توجه به اهمیت کسری بودجه دولت و راه1397کاوند )مجتبی 
به ته است. چنین ضوابط انتشار اوراق اجاره سهام و مدل عملیاتی انتشار اوراق اجاره سهام پرداخحقوق سهامداران و هم

مالی اسالمی  تأمینهای بزرگ است و به همین سبب از ابزارهای دولت سهامدار عمده برخی از شرکتعقیده نویسنده، 
 تواند با انتشار اوراقکسری بودجه و یا تسویه دیون خود می تأمیندولت برای مالی خود استفاده کند.  تأمینتواند برای می

 .و دیون خود را تسویه نماید تأمیناجاره سهام و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را 
سهام و حقوقی اجاره -سنجی فقهیامکان»در پژوهشی با عنوان  (1399) یسعد اعتصامی و حسینعلی امیرحسین

هیت فقهی و س از بررسی ماهمین راستا پ در پردازند.حقوقی اجاره سهام می-سنجی فقهیبه امکان« کاربردهای مالی آن
ی اله نویسندگان پس از بررسدر این مقهای سهام مورد تطبیق قرار گرفت. اجاره با ماهیت و ویژگیحقوقی سهام، شروط عقد 

اند که تنها منافع منفصل سهام مانند سود تقسیمی با اجاره قابل انتقال است و سایر حقوقی به این نتیجه رسیده-فقهی
ل منافع به مستأجر منتق در مصوبه شورای فقهی بورس همه کهیدرحالمتصل به سهام و برای موجر است  منافع مالکیتی،

 است.گذاری اوراق اجاره سهام، پژوهشی صورت نگرفته در این مطالعه در خصوص مسائل ارزششود. می

 و کاربردها مالی دولت تأمینصکوک اجاره سهام در راستای انتشار  3
ت سیاسابزار مالی جهت اجرای این توان برداشت کرد، مربوط به قابلیت داشتن ز این نوع اوراق اجاره مینکته مهمی که ا

 صورتبههای خود نیست و حتی در برخی موارد مند به واگذاری داراییطبق این مالحظه، غالباً دولت عالقه مالی است.
 تأمینکند تا هم دارایی خودش را داشته باشد و هم اینکه های خود را ندارد. این ابزار کمک میقانونی اجازه فروش دارایی

وجود برتری نسبت به اوراق اجاره دیگر، پیشنهاد اجرای آن را صادر کرد. بر اساس این پیشنهادی که مالی کند. بنابراین با 
های سنواتی خود از ها و بودجهپروژه ها،مالی طرح تأمینجهت  انایی این را دارد کهتودولت یا بخش خصوصی داده شد، 

های بزرگ است و به همین برخی از شرکتعمده  دولت صاحب سهام کند.بدهی، از این اوراق استفاده  هایجمله پرداخت
سری ک تأمیندولت برای ود استفاده کند. مالی خ تأمین مالی اسالمی جهت تأمینی علت توانایی این را دارد که از ابزارها

 و کند تأمیناجاره سهام و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را  تواند با انتشار اوراقبودجه و یا تسویه دیون خود می
ردد گبه جایگاه آن در نزد دولت برمی، اجاره سهامد. بنابراین یکی از کاربردهای مهم این اوراق خود را تسویه نمای هایبدهی

بانکی  ای به نظامزنجیره صورتبههایش های آن، اکثر بدهیبه دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی طورمعمولبهکه 
های آن، شامل قفل شدن منابع بانکی به هایی را به دنبال دارد که از جمله آسیبشود که آسیبو بانک مرکزی متصل می

ن شود. تشکیل بازار بدهی در ایراپایه پولی به دلیل استقراض از بانک مرکزی میدلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد 
 های خود جهتهای دولت در انتقال داراییتواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم کند. فلذا با توجه به محدودیتمی

توان از اوراق اجاره میرو به خواهد بود بنابراین  مالی برای دولت با موانعی تأمینانتشار اوراق اجاره، استفاده از این نوع 
ث سهام، بحدیگر از کاربردهای اصلی اوراق اجاره شد یکی که توضیح داده  طورهمانپس  سهام استفاده نمود.مبتنی بر 

 باشد.ها میگذاری و هلدینگهای سرمایهمالی خصوصاً دولت و همچنین نهادهای مالی و شرکت تأمین
 هکدرصورتیها را در اختیار دارند، شرکت های مالی که سهام عمدهها و هلدینگدولتی و غیردولتی یا شرکت نهادهای

اجاره آنها  قابلهای فیزیکی مالی خود اقدام کنند و دارایی تأمینقصد داشته باشند تا از طریق انتشار اوراق اجاره نسبت به 
 37 و 3۶های توجه به تبصره باتوانند سهام خود را دارایی پایه موضوع اجاره قرار دهند. نکند، می تأمینها را نیاز مالی آن

و نیز با  کنداوراق بهادار اسالمی منتشر  تواندخود می مالی تأمینکشور که دولت جهت  139۵ اصالح قانون بودجه سال
اوراق از  دولت استفادهدر خصوص اجاره،  تشار اوراقهای خود جهت انهای دولت در انتقال داراییتوجه به محدودیت

بر . شدهای دولتی مطرح سهام شرکت مبتنی بر اوراق اجارهت بنابراین پیشنهاد انتشار با موانعی روبرو اس صکوک معمولی
از جمله  های سنواتی خودها و بودجهپروژه ها،مالی طرح تأمینتواند جهت دولت یا بخش خصوصی می ،این پیشنهاد اساس

 کند.های بدهی، از این اوراق استفاده پرداخت
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موعه مجهای خود یعنی سهام یا سبدی از بانی دارایی به این صورت است که در اوراق اجاره مبتنی بر سهام رویه انتشار
 به این صورت کند،تملیک میاجاره به شرط  در ادامه و فروشدمیرا به نهاد واسط  دارد تحت تملک خود ی کههايسهام
ا ها رو آن و قیمت سهام را به بانی پرداخته کرده آوریجمعرا گذاران که نهاد واسط با انتشار اوراق اجاره، وجوه سرمایه است

 در نتیجه سهامکند. می هاي مزبور را اجاره به شرط تملیکدارایی شخصمبهای کند. در ادامه، بانی با اجارهخریداري می
بها شود و مبلغ اجارهتحویل داده می وکیل صاحبان اوراق عنوانبهد و به نهاد واسط یآمیت صاحبان اوراق دربانی به مالکی

اعتصامی و ) گرددیبرمنهایت دارایی به ملکیت بانی  شود و درپرداخت می گذاراناز جانب بانی در اقساط معین به سرمایه
 (.1399سعدی،

به رأی کمیته تخصصی فقهی و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار دولت با استناد برای اولین دفعه، 
اجتماعی را صادر کرد که با تضمین و تسویه  تأمینهزار میلیارد ریال توسط سازمان  ۵۰نقدینگی تا سقف  تأمیناوراق اجاره 
. اجتماعی تسویه شود تأمینبدهی دولت با سازمان  شودبینی میتوسط دولت که در بودجه سنوات بعد نیز پیش اصل و سود

نقدینگی  تأمیناجتماعی )شستا( برای  تأمینگذاری سرمایه این اوراق نخستین اوراق اجاره سهام بازار سرمایه بود که شرکت
سویه با هدف ت 139۶ در اسفندماه )تاپیکو( تأمینگذاری نفت و گاز و پتروشیمی سهام شرکت سرمایه به پشتوانه خود

. بود باریکماه  ۶ مدت پرداخت آن هر درصد و 2۰ اوراقسود این  انتشار آن کرد. اجتماعی اقدام به تأمینمطالبات سازمان 
ولت ، ضمانت اوراق قابل انتقال به دبوده صورت گرفتههایی که صحبتتوجه به  و بابوده ضامن این اوراق بانک رفاه کارگران 

صورت  جاره مبتنی بر سهام با همین روش و وضعیتمورد انتشار اوراق ا 18ذکر است که تاکنون الزم به  (.1397کاوند،بود )
 که دو مورد از آنها سررسیده شده و مابقی در حال معامله هستند. گرفته است

مربوط به نرخ سود این  ه حائز اهمیت است. اولین نکتهدر خصوص شیوه انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام، چند نکت
 کهیالدرحشود. گرفته می در نظرثابت و متناسب با نرخ سود بانکی  صورتبهباشد. در حال حاضر نرخ سود اوراق اوراق می

با توجه به ماهیت این اوراق الزم است تا این نرخ متناسب با عائدی سهام مورد اجاره باشد. نکته دوم مربوط به منافع سهام 
انی( بمستأجر )باشد که برخی از آن به سری منافعی میگذاری این اوراق است. هر سهم دارای یکری آن بر ارزشو تأثیرگذا

ماند. بنابراین الزم به ذکر است که در صکوک اجاره سهام، سود دارندگان اوراق( باقی میموجر )شود و برخی برای منتقل می
اوراق نیز تأثیرگذار است و مابقی منافع از جمله سود ناشی از نوسان قیمت  تقسیمی سهام به بانی منتقل شده و در نرخ سود

ماند. در ادامه و در بخش مربوط به ارائه مدل پیشنهادی، در سهم و حق تقدم و حق رأی برای دارندگان اوراق باقی می
 شود.ه تفصیل بحث میب دارایی پایهسازی و استفاده از متغیرها و استفاده از تغییرات قیمت خصوص شیوه مدل

سازی شود، بازار اوراق اجاره و هایی که گفته شد پیادهاگر اوراق اجاره مبتنی بر سهام با رعایت مالحظات و چالش
بهای ، با توجه به اینکه نرخ سود و اجارهدیگربیانبهبازار اوراق بهادار اسالمی از عمق خوبی برخوردار خواهد شد.  طورکلیبه

شود که انتظار داشته باشیم تا منتشرکنندگان شود، باعث میر اساس عملکرد هر شرکت و سهام تعیین میاین اوراق ب
های فراوانی برای آنها خواهد داشت از جمله اینکه باعث بهبودی مدیریت ریسک بیشتری به سمت این بازار بیایند و مزیت

بهای متناسب با عائدی سهام راق اجاره مبتنی بر سهام که اجارهو بازده و مطابقت آنها خواهد شد. از طرف دیگر، انتشار او
تری با گذاران بیشتواند باعث شود تا سرمایهمی ینو ایابد مورد اجاره دارد، با توجه به شرایط اقتصادی افزایش و کاهش می

 اشتیاق جهت حضور در این بازار اقدام کنند.
جمله ز اتوان به سیاست پولی نیز اشاره کرد. چنین میر برداشت کرد، همتوان از این ابزادر کنار سیاست مالی که می

بانک مرکزی، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کالن از طریق اجرا کردن سیاست پولی  یتبااهمهای مسئولیت
ترین آن، تغییر دادن مهمدهند که های مرکزی ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار میباشد. در همین راستا، بانکمی

باشد. از میان موارد ذکر شده، عملیات بازار باز یا نرخ ذخیره قانونی و تغییر دادن نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز می
موقعی که اراده کند تا  اوراق قرضه به دلیل سرعت و دقت باال دارای اهمیت بیشتری است. بانک مرکزی هر یدوفروشخر

های تجاری و مردم، حجم نقدینگی را انقباضی را در مرحله اجرا قرار دهد، با فروختن اوراق قرضه به بانکسیاست پولی 
های تجاری و مردم دهد و هر موقعی که اراده کند تا سیاست پولی انبساطی را اجرا کند، اوراق قرضه را از بانککاهش می
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مبتنی بر  اوراق قرضه یدوفروشخرکند. عملیات بازار باز از طریق یدا میکند و لذا با این کار، نقدینگی افرایش پخریداری می
دانیم که معامالت اوراق قرضه، معامالتی ربوی است و حرام همگی می کهیدرحالباشد. وجود چنین اوراقی در جامعه می

اوراق قرضه در  یدوفروشخره تواند جریان داشته باشد. فلذا اینکباشد و این نوع از اوراق در کشورهای اسالمی نمیمی
وجه کند. با تکشور ایران را دچار مشکل می خصوصبههای پولی این کشورها را کشورهای اسالمی منع شده است، سیاست

به این نکته، الزم است تا در طراحی کردن ابزارهای مالی به قابلیت آنها برای اجرای سیاست پولی توجه شود. این بدین 
 تر، ابزارهای مالی که وجودتر و دقیقاز طرف مرکزی باشند. به بیان کامل خریدوفروشرهای مالی، قابل معنی است که ابزا

دارد، به گونه طراحی شوند که به جهت فقهی و حقوقی و اقتصادی امکان تغییر قیمت یا نرخ سود را داشته باشند و بر همین 
د قیمتی باالتر بتواند دارندگان ابزارهای مالی که در واقع مردم و اساس بانک مرکزی در مواقع نیاز با ارائه کردن پیشنها

دگان وجوه تر بتواند دارنهای تجاری هستند را به فروش تشویق کند و همچنین در زمان دیگر با پیشنهاد قیمتی پایینبانک
(. بر این اساس، 1391موسویان،های تجاری هستند را به خریدن ابزارهای مالی تشویق کند )مازاد را که همان مردم و بانک

نکته دیگر در ادامه نکات ذکر شده این است که اگر ما شاهد این باشیم که اوراق اجاره سهام گسترش خوبی داشته باشد و 
چنین بازار منسجمی برای آن شکل بگیرد، در این حالت بانک مرکزی توانایی این را دارد که در مواقعی که احساس نیاز هم
این بازار ورود پیدا کند و این نوع از اوراق اجاره را خریداری کند و بفروشد و با این کار بر روی نقدینگی و همچنین  کند بهمی

توان گفت که اوراق اجاره سهام جهت برای عملیات بازار باز و ابزار نرخ بازدهی اوراق تأثیر بگذارد. با این توضیحات، می
 سیاست پولی نیز کارایی دارد.

صوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام باید اشاره کرد که اگر هنگام انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، بازار در خ
های مالی متعددی حضور داشته باشند و همچنین این اوراق سررسیدهای سرمایه فعالی را در کشور شاهد باشیم و مؤسسه

بود که این نوع از اوراق اجاره با گذر زمان، کارایی بهتری خواهد  مختلف و متعددی داشته باشند، ما شاهد این خواهیم
ذار متقابل بر بازار سرمایه کشور تأثیرگ طورو بهدوطرفه خواهد بود  صورتبهتوان گفت که این رابطه داشت و از این حیث می

وری و غیرمتعارفی را شاهد نباشیم و همچنین رقابتی سالم اداره شود و بازار دست صورتبهو ثانویه  یهبازار اولاگر خواهد بود. 
نرخ بازدهی اوراق به سمت متوسط بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد حرکت کند، ما انتظار داریم که این نوع از اوراق 

بین عوامل تولید باشند. در غیر  افزودهارزشاجاره و حتی اقسام دیگری از اوراق اجاره نیز ابزاری مناسب برای توزیع عادالنه 
 این صورت انتظار داریم که در بلندمدت، توزیع منافع به نفع عامل سرمایه خواهد شد.

ن گرفت در نظرتوان ذکر کرد این است که با های این اوراق میاز جمله مورد مهم دیگری که در خصوص کاربردها و مزیت
های اجاره، منتشر کردن اوراق اجاره مبتنی بر سهام باعث تعدیل چرخه اوراقمفروضات الزم جهت انتشار این نوع از 

ها بهای اوراق اجاره سهام از میزان سودآوری شرکتاقتصادی خواهد شد. به این معنی که تبعیت کردن نرخ سود و اجاره
افزایش داشته باشد و  بهاها بیشتر است، نرخ سود و اجارهشود که در دوران رونق اقتصاد که سوددهی شرکتباعث می

بها کند، نرخ اجارهها و حاشیه سود آنها کاهش پیدا میهمچنین در دوران رکودی اقتصاد، با توجه به اینکه سودآوری شرکت
های رکودی و رونقی کشور شود که انطباق نرخ سود اوراق اجاره سهام را با چرخهنیز افت خواهد کرد. همین عامل باعث می

یری بهای اوراق باعث جلوگاین صورت که در دوران رونق اقتصاد کشور، افرایش یافتن نرخ سود یا همان اجاره تعدیل کند. به
اوراق باعث افزایش بهای سود یا همان اجارهیافتن نرخ شود و در دوران رکودی کشور، کاهش از افزایش تورم می

 اهیم بود.گذاری خواهد شد و در نهایت شاهد خروج از رکود خوسرمایه

 سازی با استفاده از نمونه تجربیگذاری صکوک اجاره سهام و شبیهمدل ارزش 4
مالی و تصادفی کاربردهای دارد. ریاضیات سروکارکاربردی است که با بازارهای مالی ای از ریاضیاتمالی، شاخهریاضیات

ست و گسترش زیادی داشته است. از جمله کاربردهای ای در بازارهای مالی پیدا کرده امتعددی دارد که امروزه جایگاه ویژه
باشد که بسیار نیز مورد استفاده قرار گذاری میهای ارزش، مدلتوان ذکر کردمالی می ریاضیات مهمی که در خصوص
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گذاری گذاری اوراق قرضه و قیمتگذاری سهام و قیمتگذاری شامل مواردی همچون قیمتهای قیمتگیرد. مدلمی
 گذاری اختیارات است.گذاری قراردادهای معاوضه و قیمتدهای آتی و قیمتقراردا

های مدل باشد کهگذاری اوراق قرضه میکه توضیح داده شد، یکی از کاربردهای ریاضیات تصادفی، ارزش طورهمان
 شد.بامیو مرتبط با موضوع پژوهش  قرضه وجود دارد سازی تصادفی قیمت اوراقزیادی برای مدل بسیار

سهام با گذاری برای صکوک اجاره در تدوین مدل ارزشگذاری اوراق قرضه به این صورت است که اهمیت بحث ارزش
ا چنین بگذاری با استفاده از ریاضیات تصادفی در خصوص اوراق اجاره تعریف نشده است و همتوجه به اینکه مدل ارزش
سازی از روش مدلگذاری اوراق قرضه است، لذا نزدیک به مدل ارزشگذاری اوراق اجاره سهام توجه به اینکه مدل ارزش

 نرخ سود صکوک اجارهکه باید توجه داشت  کرد واستفاده  توانمی با نرخ سود متناسب با سهام قرضه گذاری اوراقارزش
گیرد یرایی پایه مدا عنوانبه ه یعنی قیمت یک سهام مشخصمستأجرتصادفی عین ماهیت تصادفی خود را از عملکرد  ،سهام

 گرفته شود. در نظردر فرایند تصادفی  های خاص آنشرایط و ویژگیبرای هر سهم الزم است تا و بنابراین 
Mallier  وAlobaidi (2۰۰2)گذاری اوراق بدهی مبتنی بر سهام اشاره دارد. این مقاله به مقاله خود به ارزش ، در

گیرد که مرتبط با سهام است و این مقاله قصد می در نظرباشد. این مقاله در واقع اوراقی را تر مینزدیک وع پژوهشموض
 یگردعبارتبه( بیان کند. Convertible Bondسهام )تمسک به رابطه اوراق قرضه قابل تبدیل به  دارد تا ایده خود را با

گذاری اوراق قرضه قابل تبدیل به مبتنی بر سهام، از رابطه ارزش نهایی محاسبه ارزش اوراقجهت به دست آوردن رابطه 
 ینع گرتاببا استفاده از  در ادامهکند و کند. ایشان از رابطه واسیچک جهت تعیین نرخ بهره استفاده میسهام استفاده می

 کند.دست پیدا می اوراق قرضهبه رابطه نهایی ارزش این نوع از 
( استفاده 2۰۰۰) Wilmottگذاری اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، از کتاب از تابع ارزشگیری این مقاله جهت بهره

کرده و به آن ارجاع داده است. الزم به ذکر است که یک بخشی از این کتاب به اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و با استفاده 
یگر سری مقدمات دراق قرضه قابل تبدیل به سهام از یکارزش او کردن یینتعپردازد و در واقع جهت از نرخ بهره تصادفی می

باشد. بنابراین در این قسمت قصد داریم تا به روابط و مراحل های دیگر این کتاب موجود میکند که در بخشنیز استفاده می
بات و این محاسرسیدن به تابع تغییرات ارزش این نوع از اوراق قرضه اشاره کنیم و در بخش بعد با تمسک به قالب کلی 

به معادله دیفرانسیل تصادفی مدنظر دست پیدا کرده و  ،گرفتن مالحظات نظر و در چنین افزودن مفروضات پژوهشمه
 سازی را بر روی یکی از اوراق اجاره سهام مدنظر انجام دهیم.سپس در بخش نهایی، شبیه

متغیرهای مدل  sو  rکند که گیرد و بیان میمی در نظرمفروضات این کتاب بدین شکل است که یک مدل دوعاملی را 
باشد. مطابق می V=V(s,r,t) صورتبهباشند. تابعی که بیانگر ارزش و قیمت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام است می

 باشد:زیر می صورتبهرابطه آن  شود وکنترل می Lognormalکتاب فرض شده است که قیمت دارایی توسط مدل 

(4-1) 𝑑𝑠 =  𝜇𝑠𝑑𝑡 +  𝜎𝑠𝑑𝑥1 

 باشد:زیر می صورتبهتصادفی و رابطه نرخ بهره نیز در چارچوب معادله دیفرانسیل 

(4-2) 𝑑𝑟 = 𝑢(𝑟. 𝑡)𝑑𝑡 +  𝑤(𝑟. 𝑡)𝑑𝑥2 

و  𝑑𝑥1کند. الزم به ذکر است که را تعیین می rدر واقع نوع رفتار  wو  uباشند.  tو  rتوانند هر تابعی از می wو  uکه 
𝑑𝑥2 های نرمال با میانگین هردو نمایانگر فرایند وینر هستند که در خصوص آنها در مقدمات بحث ذکر شد. هر دو از توزیع

رتبط ممکن است که با یکدیگر م حالینباااند. اما اینها یک متغیر تصادفی یکسان نیستند. گرفته شده 𝑑𝑡صفر و واریانس 
 باشند.

 𝐸[𝑑𝑥𝑖] = 0               𝐸[𝑑𝑥𝑖
2] = 𝑑𝑡               𝐸[𝑑𝑥1𝑑𝑥2] = 𝜌𝑑𝑡 

.𝜌(rو  s. t)  قرار دارد.1و  -1در فاصله + 
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Wilmott (2۰۰۰)  در یک بخش دیگری از کتاب به شیوه به دست آمدن رابطهdv  معادله دیفرانسیل تصادفی ارزش(
الت کند که یک فرم و حکند. وی در این بخش از کتاب خود اشاره میاوراق( و فرم کلی معادله دیفرانسیل تصادفی اشاره می

 باشد و بر طبق این فرم معادله دیفرانسیل تصادفی هرزیر می صورتبهکلی برای معادله دیفرانسیل تصادفی وجود دارد که 
واریانس و نوسانات آن متغیر و  عنوانبه 𝜎𝑖میانگین و  عنوانبه 𝜇𝑖ساخته خواهد شد. در این رابطه،  دارایی پایهر و متغی

 گرفته شده است: در نظردارایی پایه 

(4-3) 𝑑𝑠𝑖 =  𝜇𝑖𝑠𝑖𝑑𝑡 +  𝜎𝑖𝑠𝑖𝑑𝑥𝑖 

بیان خواهد شد که  4-2و  4-1مطابق روابط  𝑑𝑠 و 𝑑𝑟 فرانسیل تصادفی مربوط به های دیذا طبق این رابطه، معادلهل
شود. اکنون در اینجا با توجه به توضیحاتی که در ابتدای بحث و در مقدمات ریاضیات تصادفی اشاره شد، در ادامه از آنها می

 باشد:می 𝑑𝑣 بطه کند و با استفاده از بسط تیلور، رابطه زیر به دست خواهد آمد که فرم کلی راایتو اهمیت پیدا میکاربرد لم

(4-4) 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
∑ ∑ 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗

𝑑
𝑗=1

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑣

𝜕𝑠𝑖𝜕𝑠𝑗
) 𝑑𝑡 +  ∑

𝜕𝑣

𝜕𝑠𝑖
𝑑𝑠𝑖

𝑑
𝑖=1 

را مدنظر قرار داده است و با انجام  sو  rاستفاده کرده و با توجه به اینکه تنها متغیرهای  4-4در مرحله بعد، از رابطه 
را داریم و با توجه به اینکه در  wو  𝑑𝑟 ،u رسیم. از آنجایی که طبق تعریف در رابطه می 4-۵رابطه محاسبات ریاضی آن، به 

 wاز  i=rبرای  𝜎𝑖𝑠𝑖ی زیر به جای استفاده کرده است، لذا در رابطه 𝜎𝑖𝑠𝑖تعریف فرم کلی معادله دیفرانسیل تصادفی از 
 لذا داریم:استفاده کرده است و 

(4-۵) 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑠2 𝜕2𝑣

𝜕𝑠2 +
1

2
𝑤2 𝜕2𝑣

𝜕𝑟2 + 𝜌𝜎𝑠𝑤
𝜕2𝑣

𝜕𝑟𝜕𝑠
) 𝑑𝑡 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑠
𝑑𝑠 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑟
𝑑𝑟 

ما قصد نداریم به رابطه نهایی دست پیدا کنیم بلکه قصد داریم تا به معادله دیفرانسیل تصادفی که مرتبط با موضوع 
سازی آن معادله دیفرانسیل تصادفی، به شبیه ازپس با استفاده یافته و سبحث است را با استفاده از مفروضات مدنظر دست

سازی به تصادفی اشاره کردیم، قیمتی که از طریق شبیهکه در بخش قبل در ذیل بحث کاربرد ریاضیات طورهمانبپردازیم و 
ذا لبه دست خواهد آمد. آید دقیقاً برابر با قیمتی است که از طریق رابطه و فرمول محاسبه شده مربوط به اوراق دست می

کرد و قصد نداریم تا معادله را با انجام محاسبات ریاضی حل کنیم و در  تنها از معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده خواهیم
( موجود است و مراحل 2۰۰۰) Wilmottمعادله دینفرانسیل تصادفی که در کتاب فرم کلی واقع سعی داریم تا با استفاده از 

نظر ، به معادله دیفرانسیل تصادفی مدتحقیقاستفاده از مفروضات گرفتن و  نظر با درتوضیح داده شده است را استخراج آن 
 دست پیدا کنیم.

ای که در مورد آن صحبت شد، عالوه بر مقالهگذاری، الزم به ذکر است که های ارزشدر راستای ادامه بحث ارزیابی مدل
شود. مختصر اشاره می صورتبهباشد و در ادامه به برخی از آنها ط به این موضوع میمقاالت دیگری نیز وجود دارد که مرتب

و  Alobaidi (2۰۰2)و  Mallierایده مقاله از است، بنابراین  ترنزدیکبه موضوع پژوهش  ولی با توجه به اینکه مقاله فوق
مقاله خود به  در Ken Seng Tan  (2۰۰3)وSheldon Lin  .ایمکرده استفاده Wilmott(2۰۰۰)چنین کتاب هم

پردازد که این مقاله نیز با موضوع مورد گرفتن نرخ بهره تصادفی می در نظرمبتنی بر سهام با  Annuities گذاریارزش
 اهای ما از مقاله، شیوه ورود و استخراج معادله دیفرانسیل تصادفی است، لذبحث مرتبط است. اما با توجه به اینکه خواسته

( نیز در مقاله خود به بحث ترکیب سهام و 2۰۰۰)Xia و  Brennanتوان از آن داشته باشیم.چندان استفاده ریاضیاتی نمی
مرتبط است. در خصوص این مقاله باید اضافه کنیم که آن چیزی که  با موضوع پژوهش تا حدودیپردازد که میاوراق قرضه 

 نشده است. یصحبتتبیین نشده است و در خصوص معادله دیفرانسیل تصادفی و شیوه ورود متغیرها  یخوببهمدنظر است 
از اینکه به سراغ انجام محاسبات و ارائه روابط برویم، الزم است تا مفروضات و مقدمات مدل پیشنهادی را بیان  قبل

 کنیم.
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آن از سهام  دارایی پایهت که سهام، در واقع اوراقی اس اشاره شد، اوراق اجاره مبتنی برکه در ابتدای مقاله  طورهمان
سبت نروزانه در بازار مشخص است،  صورتبهآن شفافیت دارد و قیمت آن  دارایی پایهو از این جهت که  تشکیل شده است

معمولی خواهد  گذاری آن نیز شفافیت بیشتری نسبت به اوراق اجارهمعمولی برتری دارد و لذا فرایند قیمت به اوراق اجاره
سهام است، در مدل پیشنهادی قصد داریم تا عمالً  صورتبهاین نوع از اوراق اجاره  دارایی پایهداشت. لذا با توجه به اینکه 

فرایند تصادفی تغییر قیمت اوراق را به تغییر قیمت سهام ارتباط دهیم که در واقعیت نیز باید به همین صورت باشد و افزایش 
سهم پایه نیز در افزایش یا کاهش قیمت اوراق تأثیرگذار باشد. نکته دیگری که وجود دارد، مربوط به نرخ  یا کاهش قیمت

باشد و اینکه این نرخ برای انواع و اقسام سهام نباید ثابت باشد بلکه باید متناسب با عائدی بها یا نرخ سود اوراق میاجاره
 نرخ اجارهگرفت تا  نظر توان سازوکاری را دربها نیز میتعیین نرخ اجارهگرفته شود. لذا جهت  نظر سهام مورد اجاره در

 متناسب با عائدی سهام مورد اجاره باشد.
بها را همان نرخی در این بخش قصد داریم تا دو حالت را مورد بررسی قرار دهیم. در حالت اول، جهت سادگی، نرخ اجاره

ثبت اوراق،  هر اوراق ذکر شده است. هرچند که آن نرخ ذکر شده در بیانیه گیریم که در بیانیه ثبت مربوط بهمی در نظر
گذاری باید متناسب با عائدی سهام باشد و لذا در این حالت باشد اما ذکر کردیم که مبنای نرخوابسته به سود بانکی می

ا بها را متناسب ببها یا نرخ سود اوراق، نرخی است که در بیانیه ثبت ذکر شده است. در حالت دوم، نرخ اجارهمبنای اجاره
 شود.گیریم که توضیحات آن در ادامه ارائه میمی در نظرعائدی سهام مورد اجاره 

هستیم که به مدل اضافه خواهند شد.  tو s  و r یرهایمتغداده شد، در اینجا نیز شاهد  همانند بخش قبل که توضیح
ایی را ک دارباشد این است که در اینجا ما تنها یای که در اینجا حائز اهمیت است و متمایز از مفروضات بخش قبل مینکته

دو بازدهی برای یک  یگردعبارتبهباشد و در ذیل آن شاهد دو بازدهی نیز هستیم. شاهد هستیم که اوراق اجاره سهام می
های دیفرانسیل تصادفی بخش قبل که توضیح داده شد، همانند زیر گیریم و سپس بر اساس معادلهمی در نظردارایی را 
 کنیم:تعریف می

(4-۶) 𝑑𝑠 =  𝜇𝑠𝑑𝑡 +  𝜎𝑠𝑑𝑥1 
(4-7) 𝑑𝑟 = 𝑢(𝑟. 𝑡)𝑑𝑡 +  𝑤(𝑟. 𝑡)𝑑𝑥2 

 برگرفته شده است. 4-3 یتصادفکه در واقع از فرم معادله دیفرانسیل 
دو مقدار خواهیم داشت  𝜇𝑖، برای 4-3ایم، لذا با توجه به رابطه گرفته نظر با توجه به اینکه یک دارایی با دو بازدهی را در

بیانگر میانگین بازدهی ناشی از  𝜇𝑠 میانگین بازدهی ناشی از خود اوراق اجاره و بازدهی نرخ سود اوراق است وبیانگر  𝜇𝑟 که
بیانگر انحراف معیار  𝜎𝑟نیز دو مقدار خواهیم داشت که  𝜎𝑖 چنین باید اشاره کرد که برایباشد. همتغییرات قیمت سهام می

باشد. در می دارایی پایهبیانگر انحراف معیار تغییرات قیمت  𝜎𝑠رخ اجاره بوده و بازدهی اول یعنی انحراف معیار بازدهی ن
گیریم بدین معنی که انحراف معیار بازدهی اوراق اجاره یا همان انحراف می در نظررا برابر با صفر  𝜎𝑟حالت اول حل مسئله، 

، تنها شاهد حضور 𝜎𝑟و 𝜎𝑠 بنابراین در حالت اول، از میانبرابر صفر نباشد.  دوم در حالتمعیار نرخ اجاره برابر صفر است و 
کنیم. در راستای توضیحات مربوط به خواهیم بود و در حالت دوم هر دو متغیر را به مدل پیشنهادی وارد می 𝜎𝑠 متغیر

و 𝑑𝑠  که ذکر کردیم دو بازدهی برای یک دارایی داریم که یکی مربوط به طورهمانمعادالت ذکر شده، باید اضافه کرد که 
رابطه مربوط به بازدهی 𝑑𝑠 بها و رابطه مربوط به بازدهی نرخ سود اجاره 𝑑𝑟 است. الزم به ذکر است که 𝑑𝑟  دیگری مربوط به

دارای یک جزء تصادفی  𝑑𝑟 و𝑑𝑠  ت. هریک ازمنافعی است که به مستأجر منتقل نشده است و در اختیار موجر باقی مانده اس
تصادفی داده شده است. باشد که توضیحات آن در بخش مقدمات و کاربردهای ریاضیات و یک جزء ثابت و قطعی می

، جزء اول، ثابت و قطعی بوده و جزء دوم، تصادفی 𝑑𝑠مثال در داخل معادله دیفرانسیل تصادفی طوربهکه  صورتینبد
فرایند وینر بوده که هر دو  دهندهنشان 𝑑𝑥2و 𝑑𝑥1 در واقع یگردعبارتبهباشد. ه نمایانگر فرایند تصادفی وینر میباشد کمی

سازی نیز در بخش بعد از گرفته خواهند شد و در محاسبات شبیه نظر در 𝑑𝑡دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 
 آنها استفاده خواهد شد.



   
 

1۰ 

سازی جهت مدل𝑉 موارد دیگر که در این قسمت از توضیحات ارائه مدل الزم به ذکر است، تعیین کردن تابعاز جمله 
تعریف زیر  صورتبهباشد و است که بیانگر رابطه ارزش اوراق می tو s  و r باشد. این تابع در واقع شامل سه متغیر یعنیمی
 :شودمی

 𝑉 = 𝑉(𝑠. 𝑟. 𝑡) 

ترین موارد مربوط به این تابع، تعیین نمودن شکل و فرم تابع است. توابع متعددی وجود دارد که مورد از جمله مهم
 طوربهشود که ( استفاده میExponential Function) یینماسازی از تابع گیرد که معمواًل جهت مدلاستفاده قرار می

و قیمت اوراق را با استفاده از تابع نمایی محاسبه کرده است. حالت ساده تابع  ، ارزشXia (2۰۰۰)و   Brennanمثال مقاله
 باشد:زیر می صورتبهارزش اوراق 

 𝑉 = 𝑆°𝑒𝑟𝑡 

فتن نظرگردرلکن در اینجا با توجه به مفروضاتی که ذکر کردیم، دو بازدهی داریم و این دو وارد مدل خواهند شد، لذا با 
 زیر خواهد بود: صورتبه𝑉  ل مدنظر، تابعمفروضات مربوط به مد

(4-8) 𝑉 = 𝑉°𝑒(𝑟+𝑠)𝑡 

باشند. بازدهی می 𝑟و 𝑠، که اشاره کرده بودیم طورهمانو تابع ارزش اوراق اجاره مبتنی بر سهام است  𝑉  ،که در این تابع
بازدهی نرخ اوراق است که در محاسبات، همان نرخ اجاره در نظر گرفته خواهد  𝑟 بازدهی قیمت سهام پایه و 𝑠  یگردعبارتبه

باشد که جهت تشکیل معادله تومان می 1۰۰.۰۰۰برابر به معنای نرخ و ارزش اسمی اوراق است که این نرخ در ایران  °𝑉شد. 
عیین صورت عدم ت باشد. زیرا درمهم میموارد ضروری و  تشکیل این تابع، از دیفرانسیل تصادفی از آن استفاده خواهد شد و

میسر  سازیامکان تشکیل معادله دیفرانسیل تصادفی نهایی وجود نخواهد داشت و در ادامه شبیه شکل تابع ارزش اوراق،
 نخواهد بود.

 رویم:عادله دیفرانسیل تصادفی میگرفتن مفروضات ذکر شده به سراغ تشکیل م نظر اکنون با در
باشد که در واقع با زیر می صورتبه𝑑𝑣 که در بخش قبل بیان کردیم، فرم کلی معادله دیفرانسیل تصادفی طورهمان

 استفاده از بسط تیلور به رابطه زیر خواهیم رسید:

 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
∑ ∑ 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗

𝑑
𝑗=1

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑣

𝜕𝑠𝑖𝜕𝑠𝑗
) 𝑑𝑡 +  ∑

𝜕𝑣

𝜕𝑠𝑖
𝑑𝑠𝑖

𝑑
𝑖=1 

وارد کرده و طی انجام محاسبات ریاضیاتی، رابطه  فوق رابطه گرفته بودیم را در در نظری که و متغیرهایمفروضات  اکنون
  :آیدمیزیر به دست 

(4-9) 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑠2 𝜕2𝑣

𝜕𝑠2 +
1

2
𝑤2 𝜕2𝑣

𝜕𝑟2 + 𝜌𝜎𝑠𝑤
𝜕2𝑣

𝜕𝑟𝜕𝑠
) 𝑑𝑡 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑠
𝑑𝑠 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑟
𝑑𝑟 

 در رابطه فوق داریم: 𝑑𝑟 و𝑑𝑠  که با جایگذاری

(4-1۰) 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑠2 𝜕2𝑣

𝜕𝑠2 +
1

2
𝑤2 𝜕2𝑣

𝜕𝑟2 + 𝜌𝜎𝑠𝑤
𝜕2𝑣

𝜕𝑟𝜕𝑠
) 𝑑𝑡 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑠
[𝜇𝑠𝑑𝑡 + 𝜎𝑠𝑑𝑥1] +  

𝜕𝑣

𝜕𝑟
[𝑢(𝑟. 𝑡)𝑑𝑡 +

𝑤(𝑟. 𝑡)𝑑𝑥2] 

 کنیم:(، معادله دیفرانسیل تصادفی را برای دو حالت مذکور بررسی می4-1۰فوق )حال بر اساس رابطه 
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 حالت اول: نرخ سود ثابت
𝜎𝑟ایم که باشد. زیرا در نظر گرفتهبرابر صفر می 𝑤 فوق،  در رابطهبا توجه به مفروضاتی که در ابتدای بحث ذکر شد،  = 0  

 زیر تغییر خواهد کرد: صورتبه( 4-1۰رابطه )است. بنابراین 

(4-11) 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑠2 𝜕2𝑣

𝜕𝑠2 + 𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑟
+ 𝜇𝑠

𝜕𝑣

𝜕𝑠
) 𝑑𝑡 + (𝜎𝑠

𝜕𝑣

𝜕𝑠
) 𝑑𝑥 

که  4-3اکنون پس از استخراج معادله دیفرانسیل تصادفی مدنظر، به سراغ انجام محاسبات رفته و با استفاده از رابطه 
اده از بتوانیم با استفت پیدا خواهیم کرد تا در ادامه در مورد آن صحبت کردیم، به معادله دیفرانسیل تصادفی نهایی دس

 سازی را انجام دهیم.موجود شبیههای داده
زیر  صورتبهآید که ، رابطه نهایی به دست می4-11در رابطه  بنابراین با جایگذاری محاسبات مربوط به مشتقات

 باشد:می

(4-12) 𝑑𝑣 =  [𝑉°𝑒(𝑟+𝑠)𝑡 (𝑟 + 𝑠 +
1

2
𝜎2𝑠2𝑡2 + 𝑟𝑡 + 𝜇𝑠𝑡)] 𝑑𝑡 + (𝜎𝑠𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡)𝑑𝑥 

صادفی را در حالتی که نرخ سود اوراق ثابت است را استخراج کرده و مدل پیشنهادی اکنون توانستیم معادله دیفرانسیل ت
نیز با استفاده از این مدل پیشنهادی، به  ادامهگذاری اوراق اجاره مبتنی بر سهام را ارائه کنیم و در خود را جهت ارزش

 سازی یک نمونه تجربی از اوراق منتشرشده خواهیم پرداخت.شبیه

 نرخ سود متغیر و متناسب با عائدی سهام مورد اجارهحالت دوم: 
باشد بلکه طبق مفروضات پژوهش، متناسب با عائدی سهام مورد اجاره است. جهت تشکیل در این حالت نرخ سود ثابت نمی

ا وارد رگرفته و سپس بر اساس آن، مفروضات خود  در نظرمعادله دیفرانسیل تصادفی در این حالت نیز مجدداً رابطه زیر را 
 کنیم:می

 𝑑𝑣 =  (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

1

2
𝜎2𝑠2 𝜕2𝑣

𝜕𝑠2 +
1

2
𝑤2 𝜕2𝑣

𝜕𝑟2 + 𝜌𝜎𝑠𝑤
𝜕2𝑣

𝜕𝑟𝜕𝑠
) 𝑑𝑡 +  

𝜕𝑣

𝜕𝑠
[𝜇𝑠𝑑𝑡 + 𝜎𝑠𝑑𝑥1] +  

𝜕𝑣

𝜕𝑟
[𝑢(𝑟. 𝑡)𝑑𝑡 +

𝑤(𝑟. 𝑡)𝑑𝑥2] 

 و ثابت شودوجه تمایز این قسمت نسبت به حالت قبل، نرخ سودی است که متناسب با عائدی سهام در نظر گرفته می
𝑣��نخواهد بود. بنابراین، در رابطه باال تمامی متغیرها وارد خواهد شد. محاسبات مربوط به 

𝜕𝑡
2𝑣��و  

𝜕𝑠2  و𝜕𝑣

𝜕𝑠
 و  

𝜕𝑣

𝜕𝑟
در حالت اول 

2𝑣�� انجام شد. لکن در این حالت الزم است تا محاسبات مربوط به

𝜕𝑟2  2��و𝑣

𝜕𝑟𝜕𝑠
 نیز انجام شود. 

که قبالً بیان شد، با فرم ساده در نظر گرفته  طورهمانکه بیانگر رفتار نرخ بهره است،  𝑤 و𝑢 الزم به ذکر است تابع 
موارد و انجام  نظر گرفتن ایندر  باشد. بنابراین بامی 𝜎𝑟𝑟برابر با  𝑤و  𝜇𝑟𝑟برابر با  𝑢، 4-3شود و طبق فرم کلی معادله می

 باشد:زیر می صورتبه، معادله دیفرانسیل تصادفی مدنظر به دست خواهد آمد که قاتمحاسبات مربوط به مشت

(4-13) 𝑑𝑣 =  [𝑉°𝑒(𝑟+𝑠)𝑡 (𝑟 + 𝑠 +
1

2
𝜎𝑠

2𝑠2𝑡2 +
1

2
𝜎𝑟

2𝑟2𝑡2 + 𝜌𝜎𝑠𝑠𝜎𝑟𝑟𝑡2 + 𝜇𝑟𝑟𝑡 + 𝜇𝑠𝑠𝑡)] 𝑑𝑡 +

(𝜎𝑠𝑠𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡)𝑑𝑥1 + (𝜎𝑟𝑟𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡)𝑑𝑥2 

دیفرانسیل تصادفی را در حالتی که نرخ سود متغیر است را استخراج کرده و مدل پیشنهادی اکنون توانستیم معادله 
 اره مبتنی بر سهام را ارائه کنیم.گذاری اوراق اجخود را جهت ارزش

نت کارلو را سازی موقصد داریم تا با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی که در بخش قبل استخراج کردیم، شبیهحال 
ا شده رسازیدهیم و قیمت شبیههای یک نمونه تجربی از اوراق اجاره سهام منتشرشده انجام وی آن با استفاده از دادهبر ر

 به دست آوریم.
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ازی، سهای اولیه دارند. شبیههمانند با داده باشد که یک رفتاری مشابه وسازی، یافتن مقادیری میمقصود از شبیه
( از جمله Bootstrapping) ینگاسترپ ( و بوتMonte Carloکارلو )سازی مونت های مختلفی دارد که شبیهروش
 در، طور مثالبهباشد. هرکدام از این دو، کاربردهای متعددی دارد که ترین و پرکاربردترین آنها در مسائل مالی میمهم

های دیگر، ینه نسبت به گزینهبوت استرپینگ باید اشاره کنیم که تعیین کردن احتمال موفقیت و برتری یک گز خصوص
یک سطح  گذاری دربینی اوزان بهینه سبد سرمایهچنین پیششده و همسازیهای شبیهبینی قیمت سهام، تحلیل دادهپیش

اسباتی های محای از الگوریتمسازی مونت کارلو یک دستهتوانیم از جمله کاربردهای آن نام ببریم. شبیهبازده مشخص را می
ه اتکای گیرد. با توجه ببرداری برای محاسبه نتایج مورد استفاده قرار میدر واقع بر اساس تکرار تصادفی نمونه هستند که

سازی به تکرار محاسبات و اعداد تصادفی، برای محاسبه توسط کامپیوتر مناسب هستند. این روش نیز این روش شبیه
ا و هتر پروژهها، تحلیل اقتصادی دقیق، ارزیابی سرمایه پروژههاکاربردهای متعددی دارد که شامل محاسبه ارزش شرکت

 (.1397صادقی،باشد )تولید و غیره می ترین مقداربهینه
 باشد.سازی مونت کارلو، مربوط به محاسبه ارزش اوراق میترین کاربردهای شبیهالزم به ذکر است که از جمله مهم

نجام کند. لذا جهت اسازی مونت کارلو برای حل کردن مسائل مالی از توزیع تصادفی متغیر مربوطه استفاده میشبیه
آن  هایسازی شود را به همراه پارامترسازی مونت کارلو الزم است تا در خصوص توزیع متغیری که قرار است شبیهشبیه

آنها در اکسل  دفی در اکسل وجود دارد که تابع مربوط به توزیع تجمعیهای تصاسری از توزیعاطالعاتی داشته باشیم. یک
 همچونها شامل مواردی سازی را انجام دهیم. این توزیعوجود دارد و قادر هستیم تا از مفهوم تابع توزیع تجمعی، شبیه

ا اگر هاکسل، در همه توزیع افزاررمنباشد. با مراجعه به ای، گاما و بتا میتوزیع تصادفی نرمال، نرمال استاندارد، دوجمله
است.  xرا مشاهده کردیم، به معنای به دست آوردن احتمال یا احتمال تجمعی آن در یک نقطه مشخص مثالً  dist پسوند

دهد که ای را میمشاهده شد، بدین معنی است که این تابع نقطه inv ها پسوندچنین باید اضافه کرد که اگر در توزیعهم
استفاده کنیم.  inv توابع توزیع تصادفی با پسوند سازی الزم است تا ازباشد. برای شبیهاحتمال می سمت چپ آن، احتمال

دهد طرف چپ آن یعنی تجمعی آن می احتمالبهشده را با توجه سازیزیرا در واقع نقاط توزیع تصادفی یا همان نقاط شبیه
 (.1397صادقی،)

های یک نمونه تجربی از اوراق منتشرشده به سراغ به نکات ذکر شده و استفاده از دادهاکنون قصد داریم تا با توجه 
فاده افزار اکسل استسازی از نرمسازی رفته و در نهایت نتایج آن را مشاهده کنیم. در این پژوهش، جهت شبیهفرایند شبیه
 شده است.

است که دو منتشر شده  بر سهاماوراق اجاره مبتنی  مورد 18، تاکنون sukuk.irشده از سایت طبق اطالعات برگرفته
 باشند.حال معامله می شده و مابقی درید سررسمورد از آنها 

عام( است و سهامی) یراناانتخاب شده است که بانی، شرکت مخابرات « 1۰2صخابر »در این بخش، اوراق اجاره سهام 
شرکت »این اوراق، سهم  دارایی پایهدر بازار بورس ایران منتشر شده است. الزم به ذکر است که  3۰/۰2/1397در تاریخ 

گرفته شده  نظر در درصد 16برابر  ثبت یانیهبچنین باید اضافه کرد که نرخ این اوراق طبق است. هم« ارتباطات سیار ایران
است که  یالر 1۰۰۰۰۰۰ باشد و ارزش اسمی این اوراقمی ماهه 3ها، سال و مقاطع پرداخت کوپن 4است. عمر این اوراق، 

 اند.ریال کاهش داده 91۰۰۰۰البته در اینجا جهت فروش بیشتر اوراق، این نرخ را به 
ت مثال قیم طوربهکه  صورتینبدگرفته شده است.  نظر ماهانه در صورتبهها الزم به ذکر است که در این بخش، داده

و قیمت اوراق از حالت روزانه به حالت ماهانه تبدیل شده است. بنابراین تاکنون طبق اطالعات استخراج شده از  دارایی پایه
باشد و معامله می در حالچنین باید اضافه کرد که این اوراق وجود دارد. هم داده 38برداری از سایت بورس، امکان بهره

 باشد.می 14۰۰ شده، از ابتدای زمان انتشار اوراق تا پایان تیرماههای استخراج داده
رویم. لذا در وهله اول الزم است تا متغیرها را در سازی با استفاده از مدل پیشنهادی میاکنون به سراغ مرحله شبیه

 م:رویسراغ حالت دوم می. ابتدا حالت اول یعنی نرخ سود ثابت را بررسی نموده و سپس به ییمنماافزار اکسل وارد نرم
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 نرخ سود ثابت حالت اول:
 زیر است: صورتبه نرخ سود ثابت(اول )در حالت  شد، مدل پیشنهادی این پژوهش که در بخش قبل ذکر طورهمان

 𝑑𝑣 =  [𝑉°𝑒(𝑟+𝑠)𝑡 (𝑟 + 𝑠 +
1

2
𝜎2𝑠2𝑡2 + 𝑟𝑡 + 𝜇𝑠𝑡)] 𝑑𝑡 + (𝜎𝑠𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡)𝑑𝑥 

قیمت  . با مقایسهشده دست پیدا خواهیم کردسازی تعدیلهای شبیهقیمت به رابطه فوق، به محاسبات مربوط با انجام
 باشد:زیر می صورتبهنمودار آن  سازی اوراق،اوراق در بازار و قیمت شبیه

 
 نرخ سود ثابت -اق اجاره مبتنی بر سهامورسازی اقیمت بازار و قیمت شبیه یسهمقا. 1 شکل

 های بازار مطابقت ندارد. اینبا قیمت شدهسازییهشبهای گیری نمود که قیمتتوان نتیجهبا توجه به نمودار فوق می
 ر نظردهای این اوراق را باشد و واقعیتتر میاست که مدل پیشنهادی این پژوهش به واقعیت اقتصاد کشور نزدیک یدر حال

 هدارایی پایمتفاوت از  کامالًاین نوع از اوراق اجاره اشاره کرد که  دارایی پایهبه  توانترین آن میگیرد که از جمله مهممی
قیمت را  توانیو مشفافیت دارد  دارایی پایهاوراق اجاره معمولی است. بدین معنی که در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، 

اری گذباشد. در واقع مدل قیمتبه این صورت نمیدر اوراق اجاره معمولی  کهیدرحالروزانه و مستمر تعیین نمود  صورتبه
د به در واقع نبای کهیدرحالباشد اجاره معمولی به یک شکل می گذاری اوراقاجاره مبتنی بر سهام با مدل قیمتفعلی اوراق 

 این صورت باشد.

 حالت دوم: نرخ سود متغیر و متناسب با عائدی سهام مورد اجاره
تری با تر بوده و مطابقت بیشبع دقیقالطتر و بنرخ سود متغیر( نسبت به حالت اول طوالنیوم )دسازی در حالت روند شبیه

عائدی سهام  در این حالت، نرخ سود متناسب با که در بخش قبل ذکر کردیم، طورهمانماهیت این نوع از اوراق اجاره دارد. 
𝑒است و الزم است تا این نرخ به عائدی سهام مرتبط شود. برای انجام این کار، ما نیازمند ساخت رابطه 

𝑝
هستیم. این رابطه  

سهم که ابتدا الزم است تا سود خالص هر  صورتینبد( است. rاجاره )گر نرخ سود اوراق مبتنی بر عائدی سهام مورد نشان
(epsرا از گزارش )مالی استخراج کرده و سپس بر قیمت تقسیم کنیم. های 

𝑑𝑣 = [𝑉°𝑒(𝑟+𝑠)𝑡 (𝑟 + 𝑠 +
1

2
𝜎𝑠

2𝑠2𝑡2 +
1

2
𝜎𝑟

2𝑟2𝑡2 + 𝜌𝜎𝑠𝑠𝜎𝑟𝑟𝑡2 + 𝜇𝑟𝑟𝑡 + 𝜇𝑠𝑠𝑡)] 𝑑𝑡

+ (𝜎𝑠𝑠𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡)𝑑𝑥1 + (𝜎𝑟𝑟𝑉°𝑡𝑒(𝑟+𝑠)𝑡) 

۰
۲۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰

۱ ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۷
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قیمت  . با مقایسهشده دست پیدا خواهیم کردسازی تعدیلهای شبیهقیمت به رابطه فوق، به محاسبات مربوط با انجام
 باشد:زیر می صورتبهنمودار آن  سازی اوراق،اوراق در بازار و قیمت شبیه

 
 نرخ سود متغیر-اق اجاره مبتنی برسهامسازی اورقیمت بازار و قیمت شبیه مقایسه .۲ شکل

قت های بازار مطاببا قیمت شدهسازییهشبهای گیری نمود که قیمتتوان نتیجهبنابراین با توجه به نمودار فوق می
ا ها و ماهیت این اوراق رباشد و واقعیتتر میاست که مدل پیشنهادی به واقعیت اقتصاد کشور نزدیک یدر حالندارد. این 

متفاوت از  کامالًاین نوع از اوراق اجاره اشاره کرد که  دارایی پایهتوان به ها میترین اینگیرد که از جمله مهممی نظر در
 وانتیو مشفافیت دارد  دارایی پایهاوراق اجاره معمولی است. بدین معنی که در اوراق اجاره مبتنی بر سهام،  دارایی پایه
باشد. در واقع مدل در اوراق اجاره معمولی به این صورت نمی کهیدرحالعیین نمود روزانه و مستمر ت صورتبهقیمت را 

ما  کهیدرحالباشد. گذاری اوراق اجاره معمولی به یک شکل میاجاره مبتنی بر سهام با مدل قیمتگذاری فعلی اوراق قیمت
های ه کرد، تفاوتی که نسبت به قیمتچنین باید اشاردر این پژوهش بیان کردیم که نباید به این صورت باشد. هم

تر و متناسب با ماهیت این اوراق نیز در مدل تر و کاملشده در حالت اول دارد این است که مفروضات دقیقسازیشبیه
توان سیر، میبا این تفا بها متناسب با عائدی سهام مورد اجاره است.که نرخ اجاره صورتینبدپیشنهادی درج شده است. 

یط از شرا کهدرصورتیمالی دولت، استفاده از این ابزار مالی است البته  تأمینهای تسهیل در رد که یکی از راهبیان ک
ی فعلی گذارنیازمند اصالحاتی در شیوه قیمتالزم به ذکر است که چنین همگذاری بهینه و صحیح برخوردار باشد و قیمت

 و مفروضات مدنظر است.

 گیرینتیجهبندی و جمع ۵
ویه های سنتی تسدر این راستا با توجه به اشکاالت روش .باشدمالی خود می تأمینها، بحث های اصلی دولتاز جمله چالش

 مبتنی بروراق اجاره اند. اهای دولت، متخصصان اسالمی راهکارهای جایگزینی مانند صکوک را طراحی و ارائه نمودهبدهی
رود. الزم به ذکر است که دولت سهامدار عمده برخی به شمار مینسل دوم اوراق اجاره  انواع ابزار صکوک بوده واز  ،سهام

 اینجمله کند. از  خود استفاده مالی تأمینمالی اسالمی برای  تواند از ابزارهایبنابراین میهای بزرگ در بورس است شرکت
ها ، دولت. بنابراینتوان آن را منتشر کرددولتی می هایابزارها اوراق اجاره مبتنی بر سهام است که مبتنی بر سهام شرکت

بودجه خود  یکسر اجاره سهام و کسب نقدینگی، توانند با انتشار اوراقتسویه دیون خود می کسری بودجه و یا تأمینبرای 

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۱ ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۷
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ای هیاستهای دیگری در راستای ساست که این اوراق مزیت ذکریانشاچنین هم .و دیون خود را تسویه نمایند تأمینرا 
 پولی و مالی نیز دارد که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور قابلیت استفاده دارد.

نی بر در واقع نسل دوم اوراق اجاره و مبت بوده و گذشته هایسالاز دستاوردهای بازار سرمایه در انتشار اوراق سهام 
بینی هایی که دارد پیشرود و با توجه به ویژگیمالی به شمار می تأمینهای جدید اوراق های مالی است و از جمله بحثدارایی

آن شفاف و قابل  دارایی پایهشود استفاده از آن به سرعت توسعه یابد. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که می
ن حقوق تریید بتوانند از مهمگیری است. پس دارندگان اوراق بامستمر قابل اندازه صورتبهمبادله در بازار است و قیمت آن 

اهده شاین اوراق م کارگیریبهمند شوند. اما متأسفانه آنچه در طراحی و مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره
رد که باید موبا اوراق صکوک معمولی وجود ندارد گذاری و فرایند مبادله این اوراق تفاوتی در قیمتشود این است که می
شرایط انتشار این اوراق دقیقاً مشابه با اوراق صکوک معمولی است  متأسفانهچنین الزم به ذکر است که همیابی قرار گیرد. ارز

در  پایه داراییشوند و تغییرات قیمت ثابت بوده و در سررسید نیز با قیمت اسمی بازخرید می کامالًیعنی دارای نرخ سود 
 ندارد. یریتأثارزش اوراق هیچ 

قادر باشیم  هرلحظهپایه ما یک دارایی باشد تا ما  وی خیلی از محققین و پژوهشگران، این بوده است که داراییآرز
یم دهگر قیمت آن باشیم. علت این امر این است که در اوراق اجاره معمولی، ما یک دستگاه یا تجهیزاتی را اجاره مینظاره

 توانیممی هرلحظهدهیم، قرار می دارایی پایه عنوانبهکه سهام را امیمعلوم نیست اما هنگ که اصالً قیمت آن مشخص و
گذاری این نوع از اوراق اجاره نیز مدلی الزم است تا در خصوص ارزش یمت مشخص است. لذارا مشاهده کنیم و ق قیمت آن

افه در این راستا باید اضح است. باشد و نیازمند اصالمتناسب با ماهیت اوراق نمی این اوراق گذاری فعلیقیمتارائه شود و 
نرخ ثابت و معین برای انواع و اقسام سهام نخواهد بود  صورتبهبها یا همان نرخ سود اوراق اجاره سهام نرخ اجارهکنیم که 

سود  منافعی مانندچنین باید اشاره کرد که عائدی سهام مورد اجاره تعیین شود. هم و بلکه الزم است تا نرخی متناسب با
بها نیز تأثیرگذار خواهد بود و منافعی مانند سود تقسیمی ناشی از سهام به مستأجر منتقل خواهد شد و در تعیین نرخ اجاره

وراق نیز مؤثر یین قیمت اموجر( خواهد بود و در تعمالک )ناشی از نوسان قیمت سهام و حق رأی و حق تقدم در اختیار 
سازی یهاستفاده از شبگرفتن این مفروضات و ارائه مدل پیشنهادی مبتنی بر ریاضیات تصادفی و  نظر با درباشد. لذا می

سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با های شبیهشود که قیمتهای بازار مقایسه شده و مشاهده میبا قیمت، کارلومونت 
 .باشدهای بازار متفاوت میقیمت

گذاری مدنظر قرار ارزش یشنهادیپمدل  کهدرصورتیبا توجه به فروضات مطرح شده، در پایان الزم به ذکر است که 
بازار سرمایه در داخل چنین بهبود مالی دولت و هم تأمینجهت تسهیل ، اوراق اجاره مبتنی بر سهام ابزار مناسبی گیرد

 یری خواهد داشت.گکشورهای اسالمی خواهد بود و نسبت به وضعیت فعلی انتشار آن، برتری و رشد چشم
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