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فهرست مطالب

مقدمه•
صکوک اجاره مبتنی بر سهام به منظور تامین مالی دولت•
فرایند انتشار اوراق اجاره سهام•
کاربردها و نتایج•
مدل ارزشگذاری اوراق با استفاده از ریاضیات تصادفی•



مقدمه
ایراناقتصاددردولتمالیتامیناصلیچالش های•

(اسالمیخزانهاسنادیاومستقیم)استقراضاساسبرسنتیابزارهایازاستفاده•
مرکزیبانکوبانک هابرمالیتامینبارانتقال•
پایهداراییعنوانبهمالیدارایی هایبهاوراقانتشارتعمیمعدم•
تمدیریناکارامدینتیجهدروپایهداراییبازدهیبهاوراقبازدهیارتباطعدم•

دارایی ها
باپولیگذاریسیاستودولتیاوراقفروشخریددرمرکزیبانکحضورعدم•

هاآنازاستفاده
مدتبلندمالیتامیناوراقانتشارامکانعدموسودنرختغییراتریسکوجود•



انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
داراییواگذاریبدوندولتمالیتامین•

دارایی هاواگذاریبرایقانونیمنع•
دارایی هاواگذاریبرایتمایلعدم•

دولتیدارایی هایسازیمولد•
منجمدهایداراییسهامازمالیمنابعایجاد•
کاراییارتقایوشرکت هاسهامعملکردبااوراقسودارتباطامکان•

دیونتسویهوتوسعه ایوجاریهزینه هایتمامیبرایدولتمالیتامین•



انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
(خزانهاسنادخالفبر)خاصمصارفدرتعهدایجادازقبلمالیمنابعایجاد•
یتشفافجهتبهپایهداراییدرموجودسهامعملکردبهاوراقبازدهیارتباطامکان•

درآمدایجادهموقیمتیتغییراتلحاظازهم
بانکینظامبهدولتمالیتامینبارانتقالعدم•
پولیپایهافزایشومرکزیبانکبهدولتمالیتامینبارانتقالعدم•



انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
رویه انتشار صکوک اجاره سهام

انتشار اوراق اجاره-1
جمع آوری وجوه-2
پرداخت وجه-3
فروش سهام-4
اجاره به شرط تملیک-5
پرداخت اجاره بها-6
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انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
نکات اصالحی در راستای انتشار صکوک اجاره سهام

امسهعائدیبامتناسبتااستالزماوراقاینسودنرخاوراقماهیتبهتوجهبا•
بانکیسودنرخبامتناسبوثابتنهباشداجارهمورد

وشدهلمنتق(مستأجر)بانیبهسهامتقسیمیسودمانندبرخیسهاممنافعمیاناز•
قحوسهمقیمتنوسانازناشیسودمانندبرخیوگیردمیقراربهااجارهمبنای
.می ماندباقی(اوراقدارندگان)موجربرایرأیحقوتقدم



انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
کاربردها و نتایج
بازاراینشدنترعمیقومالیدارایی هایبازاربهاسالمیبهاداراوراقانتشارتعمیم•
(سهممتقیتغییراتوسود)شرکتبازدهیبااوراقسودنرخارتباطعملیاتیامکان•
پایهداراییدرموجودسهامبازدهیبااوراقسودنرخارتباط•

شرکت هاواقعیبازدهیازاوراقخریدارانمندیبهره•
سودآوریارتقایبرای(دولتجملهاز)اوراقدهندگانانتشارتالش•
سودنرخخودکارتعدیلواقتصادیسیکل هایبابازدهیارتباط•

منظوربهدولتیسهاماجارهاوراقفروشوخریدجریاندرمرکزیبانکحضور•
پولیگذاریسیاست



انتشار صکوک اجاره سهام در راستای تأمین مالی دولت
کاربردها و نتایج
جارهااوراقانتشارامکاننتیجهدروطوالنیسررسیدهایدرسودنرخریسککاهش•

 هایصندوقوبیمهشرکت هایگذاریسرمایهمنظوربهبلندمدتسررسیدباسهم
بازنشستگی

قیمتینوساناتریسکپوششمنظوربهقراردادبهفروشوخریداختیارالحاقامکان•
سهامشدید



مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 

ارزش گذاری با استفاده از ریاضیات تصادفی

درواستاوراقدارندگانبهمربوطسهامقیمتتغییراتشودمیفرضمدلایندر•
.گذاردمیتاثیرآن هابازدهی

میظیمتنآناساسبراجارهنرخواست(بانی)سهامکنندهاجارهبرایتقسیمیسود•
.شود

وددرکهاستسهامقیمتتغییراتواجارهنرخجمعحاصلاوراقدارندگانبازدهی•
.داردتصادفیماهیت



مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 
:تصادفیدیفرانسیلمعادلهکلیفرم•

𝑑𝑠𝑖 = 𝜇𝑖𝑠𝑖𝑑𝑡 + 𝜎𝑖𝑠𝑖𝑑𝑥𝑖
tوsوr:متغیرها•
:پایهداراییقیمتوبهرهنرخبهمربوطتصادفیدیفرانسیلمعادله های•

𝑑𝑠 = 𝜇𝑠𝑑𝑡 + 𝜎𝑠𝑑𝑥1
𝑑𝑟 = 𝑢 𝑟, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑤 𝑟, 𝑡 𝑑𝑥2

یلورتبسطوایتولمازاستفادهبا:(ارزش گذاریرابطه)dvتصادفیدیفرانسیلمعادلهکلیفرم•

𝑑𝑣 =
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+
1

2


𝑖=1

𝑑



𝑗=1

𝑑

𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗
𝜕2𝑣

𝜕𝑠𝑖𝜕𝑠𝑗
𝑑𝑡 + 

𝑖=1

𝑑
𝜕𝑣

𝜕𝑠𝑖
𝑑𝑠𝑖



مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 
:مدلدراستفادهجهتVتابع

𝑉 = 𝑉 𝑠, 𝑟, 𝑡

توابع.تاستابعفرموشکلنمودنتعیینتابع،اینبهمربوطمواردمهم ترینجملهاز
عتابازمدل سازیجهتمعموالًکهمی گیردقراراستفادهموردکهداردوجودمتعددی

Exponential)نمایی Function)می شوداستفاده.
:می باشدزیرصورتبهاوراقارزشتابعسادهفرم

𝑉 = 𝑆0𝑒
𝑟𝑡



مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 
شد،خواهندمدلوارددواینوداریمبازدهیدوپژوهش،مفروضاتبهتوجهباحال

:بودخواهدزیرصورتبه𝑉تابعمدنظر،مدلبهمربوطمفروضاتنظرگرفتنبالذا
𝑉 = 𝑉0𝑒

𝑟+𝑠 𝑡

V :تابع ارزش اوراق اجاره مبتنی بر سهام
𝑉0:ارزش اسمی اوراق

S :بازدهی قیمت سهام پایه
r :بازدهی نرخ اجاره اوراق

وارد کرده و طی انجام محاسبات رابطه زیر  dvاکنون مفروضات و متغیرها را در فرم کلی
:  به دست می آید
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:داریم𝑑𝑟و𝑑𝑠جایگذاریباحال
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ثابتسودنرخ:اولحالت
رصفبرابرسودنرخبهمربوطمعیارانحرافوwمقدارثابت،سودنرخگرفتندرنظربا

:بودخواهدزیرصورتبهمعادلهکلیفرملذاوبودخواهد
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:دمی باشزیرصورتبهنهاییرابطهمشتقات،بهمربوطمحاسباتجایگذاریبا

مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 



اجارهموردسهامعائدیبامتناسبومتغیرسودنرخ:دومحالت
فتهگرنظردرسادهفرمبااست،بهرهنرخرفتاربیانگرکه𝑤و𝑢تابعاول،حالتدر

.می باشد𝜎𝑟𝑟بابرابر𝑤و𝜇𝑟𝑟بابرابر𝑢معادله،کلیفرمطبقحالتایندرلکن.شد
:بودخواهدزیرصورتبهمعادلهکلیفرملذا
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:دمی باشزیرصورتبهنهاییرابطهمشتقات،بهمربوطمحاسباتجایگذاریبا

مدل ارزش گذاری صکوک اجاره سهام 



شبیه سازی با استفاده از نمونه تجربی
یه سازیشبروشازقبل،بخشتصادفیدیفرانسیلتمعادالحلدشواریبهتوجهبا

شدهدهاستفاسهاماجارهاوراقبازدهیتغییراتمسیرآوردندستبهبرایکارلومونت
.است

102صخابر»سهاماجارهاوراق:تجربینمونه»
درصد16:سودنرخ
سال4:اوراقعمر

ریال1000000:اوراقاسمیارزش
ماهه3:کوپنپرداختمقطع



شبیه سازی با استفاده از نمونه تجربی
ثابتسودنرخ:اولحالت

نرخ سود ثابت-مقایسه قیمت بازار و قیمت شبیه سازی ارواق اجاره مبتنی بر سهام
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«۱۰۲صخابر»قیمت بازار و قیمت شبیه سازی اوراق اجاره سهام

 Simulation Price Market Price



شبیه سازی با استفاده از نمونه تجربی
اجارهموردسهامعائدیبامتناسبومتغیرسودنرخ:دومحالت

نرخ سود متغیر-مقایسه قیمت بازار و قیمت شبیه سازی ارواق اجاره مبتنی برسهام
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«۱۰۲صخابر»قیمت بازار و قیمت شبیه سازی اوراق اجاره سهام

 Simulation Price Market Price



نتیجه گیری
واعانهمهمالیتامینمنظوربهسهامبرمبتنیاجارهاوراقازدولتاستفادهامکان

دارایی هامالکیتساختاردرتغییربدونهزینه اینیازهای
منظوربهدولتیسهاماجارهاوراقفروشوخریددرمرکزیبانکحضورامکان

پولیسیاستگذاری
ارندگاندکاملمندیبهرهامکانآنتبعبهوبازاردرمبادلهقابلوشفافدارایی پایه

(سهامقیمتیتغییراتوبهااجاره)خودمالکیتیحقوقازاوراق
نرخارخودکتعدیلدلیلبهمدتبلنددرویژهبهسودنرختغییراتریسککاهش

(تمدبلنداوراقانتشارامکان)شرکتعملکردواقتصادیشرایطتبعبهسود
درراقاوواقعیبازدهیتعیینوتصادفیریاضیاتازاستفادهبااوراقارزشگذاری

شرکتعملکردبابازدهیارتباطصورت



با تشکر از توجه شما


