اثز همزرات احتیاطی تز سزهایِ ٍ ریسهپذیزی تاًهّا
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چىیدُ
اظ خّٕ ٝاضوبٖ  ٚاخعای انّی یه ٘ؾبْ ٘ؾبضت ثب٘ىی ٔٛثط ،چٟبضچٛة ٔمطضاتی آٖ ثٝقٕبض ٔیضٚز،
ثٌٝ٘ٛٝای و ٝا٘دبْ ٔؿئِٛیتٞبی ٘ؾبضتی ثس ٖٚثطذٛضزاضی اظ ٔمطضاتی خبٔـ ٔ ٚب٘ـ أىبٖپصیط ٕ٘یثبقس.
ٞسف انّی ایٗ تحمیك ،اضظیبثی ٕٞعٔبٖ ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبی ٚ ٝضفتبض ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب ٔیثبقس.
ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٞسف ،اظ ٔسَ پبُ٘ ثطای  20ثب٘ه ایطا٘ی عی ؾبَٞبی  1385 -1394اؾتفبز ٜقس .زض
ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز ٜقسٜاؾت ؤ ٝمطضات احتیبعی ،ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ضا افعایف  ٚضیؿهپصیطی آٖٞب ضا
وبٞف ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ٔمطضات احتیبعی ضفتبض احتیبعی ثب٘هٞب ضا اظ عطیك وبٞف ضیؿهپصیطی  ٚافعایف
ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ،افعایف ٔیزٞس و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝاوثط ثب٘هٞبی وكٛض زض ؾبَٞبی اذیط زض
ضاؾتبی چبضچٛةٞبی ٘ؾبضتی ٔ ٚمطضات ثیٗإِّّی (حسالُ زض چٟبضچٛة ثبظَ یه) حطوت وطزٜا٘س .اظ عطف
زیٍط ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ ایٗ ٘تید ٝثٝزؾت آٔس و ٝؾٛزآٚضی ثب٘ه ،ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ثب ؾغح
ؾطٔبی ٝپیكٟٙبزی ثب٘ه ٘ساضز  ٚایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس ثب٘هٞبی ایطا٘ی ثطای ؾبذتٗ ؾپط ؾطٔبیٝقبٖ ،ثٙٔ ٝبثـ
زاذّی ذٛز تىیٕ٘ ٝیوٙٙس.
ٍاصگاىولیدیٔ :مطضات احتیبعی ،ؾطٔبی ٝثب٘ه ،ضیؿه افتجبضی.
طثمِتٌدی .G21, G24, G32, G38 :GEL
1

فضٞ ٛیبت فّٕیٌ ،طٔ ٜٚبِی  ٚثب٘ىساضی ،زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی Mgmohagh@yahoo.com
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وبضقٙبؼ اضقس ثب٘ىساضی اؾالٔی Yektapakniyyat@gmail.com
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همدهِ
نٙقت ثب٘ىساضی ثٝقست تحت تأثیط ٔمطضات لطاض زاضز .ثب تغییط ٔمطضات ٕٔىٗ اؾت قىُ
نٙقت ،ضٚـ ضلبثت  ٚفّٕىطز ثب٘هٞب ،ثبظزٞی ،ثجبت  ٚضیؿهقبٖ تحتتأثیط لطاض ٌیطز.
ٔمطضات زض نٙقت ثب٘ىساضی ثٝایٗ زِیُ إٞیت یبفتٝاؾت و ٝیه ثحطاٖ غیطؾیؿتٕی زض
ایٗ نٙقت ٔیتٛا٘س ث ٝیه ثحطاٖ ؾیؿتٕی تجسیُ قٛز .فسْ ٚخٛز فطٔ ًٙٞسیطیت
ضیؿهٚ ،خٛز یه ضلبثت ٔرطة  ٚفسْ تمبضٖ اعالفبتی ٕٝٞ ،ایٗ فٛأُ ٘كبٖزٙٞسٜ
ٚیػٌیٞبی یه ٔحیظ ضیؿىی  ٚثٝعٛض ٔسا ْٚزض حبَ تغییط ،ثطای ثب٘هٞب اؾت .ثٙبثطایٗ
ٔمطضات احتیبعی ثطای خٌّٛیطی اظ ثحطاٖ ضطٚضی ٔیثبقس .زض نٛضت فمساٖ ٔمطضات
احتیبعی ثطای تٙؾیٓ  ٚوٙتطَ فقبِیت ثب٘ه ،ثسیٟی اؾت و ٝضیؿه ٚضقىؿتٍی زض ثب٘هٞب
افعایف یبفتٛٔ ٚ ٝخت ظیبٖ فطاٚاٖ ثٙٔ ٝبفـ ٔبِی خبٔقٔ ٝیقٛزِ .صا تقییٗ ٘ ٚؾبضت لٛا٘یٗ
وٙتطِی  ٚاحتیبعی ث ٝزٚض اظ ٔٙغك ٘یؿت.
ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘مف اؾبؾی ثب٘هٞب زض التهبز وكٛض ،ثطای آٖٞب ٔ ٟٓاؾت و ٝؾالٔت
ذٛز ضا حفؼ وٙٙس .ؾالٔت ٔبِی ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت افتجبضی ٘مف ٕٟٔی زض ضقس ،تٛؾقٚ ٝ
ثجبت التهبزی وكٛضٞب زاضز .ثٙبثطایٗ ؾبذتبض ؾطٔبی ٝاظ خّٕٛٔ ٝضٛفبتی اؾت و ٝزض فطنٝ
ثب٘ىساضی زاضای إٞیت فطاٚا٘ی اؾتٔ .طتجظ ثٛزٖ ؾبذتبض ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ثب ضیؿه افتجبضی ٚ
ٞعی ٝٙؾطٔبی ،ٝثبفث ایدبز تٕبیالت ٔتضبز زض ثب٘ه ثب وبٞف ٘ؿجت ؾطٔبی ،ٝثطای ضؾیسٖ ثٝ
ؾٛز ثیكتط  ٚیب افعایف ؾطٔبی ٝثطای ٔمبثّ ٝثب ذغط ٘ى َٛقسٜاؾت .اظ ٕٞیٗض ٚثطای اعٕیٙبٖ اظ
ؾالٔت ٘ؾبْ پِٛی ٔ ٚبِی زاذّی  ٚثیٗإِّّی ،یه ؾطی ٔمطضات تٛؾظ ٟ٘بزٞبی ٔؿئ َٛزاذّی
 ٚثیٗإِّّی زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙضـ  ٚث ٝاخطا ٌصاقت ٝقسٜاؾت .اظ عطف زیٍط زض ؾغح خٟب٘ی،
ؾبذتبض ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ثٝنٛضت قسیسی تحت تٙؾیٓ ٔ ٚمطضات لطاض ٌطفتٝاؾت (٘ٛضا٘ی ٚ
زیٍطاٖ.)1391 ،
اثط اؾتب٘ساضزٞبی ٘ؾبضتی ثط ضفتبض ثب٘ه یه ٔؿئّ ٝثحثثطاٍ٘یع ثٛز ٜاؾت٘ .ؾطیٞٝبی
ؾٙتی زض ٔكرموطزٖ ٔبٞیت ایٗ ضاثغ ٝقىؿت ذٛضزٜا٘س .ثٝعٛض ٔكبث ٝتئٛضیٞبی خسیس
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ضٚی ایدبز قطایظ ٔٙبؾت ،ثطای ثٟطٜثطزاضی اظ اثعاض احتیبعی ،ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔكىُ
ٔربعطات اذاللی ٔتٕطوع قسٜا٘س (ثٌٛبتفٍٔ ٚ 1بزٔی.)2015 ،2
ث ٝفمیس ٜاوثط وبضقٙبؾبٖ حٛظ ٜثب٘ىی ،وفبیت ؾطٔبی ٝاظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ  ٚقٙبذتٝقسٜتطیٗ
اثعاض احتیبعی ٔیثبقس  ٚقبذهی اظ تٛا٘بیی ثب٘ه زض خصة آثبض ٔٙفی ٘بقی اظ ظیبٖٞبی احتٕبِی
 ٚافبزٛٔ ٜلقیت ٔٙبؾت ذٛز ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ثٝفجبضت زیٍط تهٛض ٔیقٛز وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛتغییط زض
ٔیعاٖ ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ٝیه ثب٘ه ،احتٕبالً ثط ؾبیط ٔتغیطٞبی ٔبِی آٖ ثب٘ه  ٚزض ٘تید ٝثط
فّٕىطز وّی آٖ تأثیط ذٛاٞس ٌصاقت  ٚثبِقىؽ (ضحٕب٘ی  ٚحیسضی .)1385 ،ثب٘هٞب ثب ٘ؿجت
ؾطٔبی ٝثبالتط زاضای ایٕٙی  ٚأٙیت ثیكتط زض ٔمبثُ ثحطاٖٞبی التهبزی  ٚضیؿهٞبی
ٔٛخٛز ٞؿتٙس.
فقبَتطیٗ ٟ٘بز ثیٗإِّّی زضٌیط ٘ؾبضت ثب٘ىی ،وٕیت ٝثبَ (ثبظَ) اؾت ؤ ٝؿئِٛیت
تسٚیٗ اؾتب٘ساضزٞبی ثب٘ىساضی ؾبِٓ ضا ثٝفٟس ٜزاضز ٔ ٚمطضات ٔتقسزی ضا زض لبِت انَٛ
چٙسٌب٘ ٝثطای ضاٞجطی ثٟتط ثب٘هٞب تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت .اظ ٟٔٓتطیٗ السأبت وٕیت ٝثبَ ،تٟیٝ
 ٚا٘تكبض ان َٛپبی ٝزض ٘ؾبضت ثب٘ىی وبضا ٔ ٚؤثط ٕٞ ٚچٙیٗ ٔمطضات ٔطثٛط ث ٝوفبیت ؾطٔبیٝ
اؾت (ٔحطاثی.)1394 ،
زض ایطاٖ وٙتطَ ٘ ٚؾبضت ،تٛؾظ ثب٘ه ٔطوعی نٛضت ٔیٌیطز  ٚایٗ وٙتطَ ٘ ٚؾبضت
قسیساً تحت تبثیط ؾیبؾتٞبی پِٛی ٔ ٚبِی زِٚت ٔیثبقس .تٕبیالت ؾیبؾی اذیط زض خٟت
تغجیك ثب اؾتب٘ساضزٞبی ٘ؾبضتی  ٚؾطٔبی ٝثبظَ ٕٞ ٚچٙیٗ اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی
ثیٗإِّّی ٔیثبقس (ٔٛؾٛیبٖ.)1391 ،
حبَ ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ى ٝزض ثب٘ه ٔطوعی ایطاٖ ،ثرف٘بٔٞٝبیی تٛؾظ ازاضٔ ٜغبِقبت ٚ
ٔمطضات ثب٘ىی زض ؾبَ  1382زض ذهٛل ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ٝث ٝتٕبٔی ثب٘هٞب ٚ
ٔؤؾؿبت افتجبضی تٛؾق ٝاثالك قس ،3ایٗ ؾٛاَ ٔغطح ٔیقٛز و ٝزض ایطاٖ ثب ٚخٛز ایٙىٝ
ٔمطضات ؾطٔبی ٝثط اؾبؼ اٍِٛی تٛافك٘بٔ ٝؾطٔبی ٝثبَ یه تٙؾیٓ قس ،ٜضفتبض ثب٘هٞب زض
Bougatef
Mgadmi

1
2

3زض ایٗ ذهٛل ث ٝثرف٘بٔٞٝبی ٘ؾبضتی قٕبضٔ ٜت ٙٔ 1967 ٚ 1966 ،1911تكط ٜزض ؾبَ  1382تٛؾظ ثب٘ه
ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضخٛؿ قٛز.
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ٔٛضز ٔمطضات احتیبعی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟  ٚآیب ایٗ ٔمطضات اثطی زضوبٞف ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب
 ٚافعایف ؾطٔبی ٝآٖٞب زاقت ٝاؾت؟
قبیبٖ شوط اؾت و ٝؾبذتبض انّی تحمیك پؽ اظ اضائٔ ٝمسٔبت ،قبُٔ ٔجب٘ی ٘ؾطی،
پیكیٔ ٝٙغبِقبتی ،تجییٗ ضٚـ تحمیك ٔ ٚقطفی زازٜٞبٔ ،قطفی ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی تحمیك ٚ
٘تبیح  ٚیبفتٞٝبی حبنُ اظ ثطآٚضز ٔسَ  ٚزض پبیبٖ٘ ،تیدٌٝیطی ٔیثبقس.
هثاًی ًظزی ٍ پیشیٌِ تحمیك
ادتیات ًظزی

تٙؾیٓ اِٚیٗ تٛافك٘بٔ ٝوفبیت ؾطٔبی ٝزض ؾبَ  1998و ٝثٔ ٝم ِٝٛثجبت ٔبِی اظ عطیك
ؾالٔت ٔبِی ثب٘هٞب  ٚاِعاْ ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبیٔ ٝیپطزاظز ،تٛخٔ ٝمطضاتٌصاضاٖ ٘ ٚبؽطاٖ
فقبَ زض فطن ٝثبظاض ٔبِی ضا خّت وطز ٚ ٜاظ آٖ پؽ قبٞس قىٌُیطی ٌ ٚؿتطـ ٔمطضات
ؾطٔبی ٝثٛزٜایٓٔ .مطضات ؾطٔبی ٝثٝعٛض فٕسٍٙٞ ٜبٔی ٔغطح ٔیقٛز و ٝیه ثب٘ه ٘ؿجت ثٝ
ضیؿىی ثٛزٖ فقبِیتٞبی ذٛز ،ؾطٔبی ٝوٕتطی اظ ؾغح ٔغّٛة ٍٟ٘ساضیوٙس .ثٙبثطایٗ ضفتبض
احتیبعی ثب٘ه ٔقغٛف ث ٝتدٟیع ثب٘ه زض ضٚیبضٚیی ثب یه ثحطاٖ ٔبِی  ٚث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ
ضیؿه افتجبضی ٔیثبقس.
ثِ ٝحبػ ٘ؾطی ،اثطات تثجیت اِعأبت ؾطٔبی ٝثٚٝؾیّٔ ٝسَٞبی ٔجتٙی ثط لیٕتٌصاضی
اذتیبض ٔقبّٔ 1ٝپكتیجب٘ی ٔیقٛز .زض ایٗ چٟبضچٛة ،ثب٘ىی و ٝتحت ٔمطضات لطاض ٘ساضز ،ؾجس
ؾٟبْ 2ثیف اظ حس ضیؿىی ضا ٍٟ٘ساضی ذٛاٞس وطز  ٚضیؿهٞبی اٞطٔی ثطای حساوثط وطزٖ
4
اضظـ ؾٟبْ ذٛز ضا زض ٞعی ٝٙثیٕ ٝؾپطز ٜتٙؾیٓ ٔیوٙس (ثٙؿتٕٗٞ ٚ 3ىبضاٖ1986 ،؛ فٛضالً٘
 ٚویّی1989 ،5؛ فٛضالً٘ .)1990 ،ثٙبثطایٗ ٔمطضات ؾطٔبی ٝزض ایٗ ٔسَ ،ؾٟبٔساضاٖ ثب٘ه ضا
ّٔعْ ٔیوٙس تب ثرف فٕسٜای اظ ظیبٖٞب ضا اظ عطیك وبٞف اضظـ ثیٕ ٝؾپطز ٜاذتیبض فطٚـ،

1

Option- Pricing
Portfolio
3
Benston et al.
4
Furlong
5
Keeley
2
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خصة وٙٙس  ٚثسیٗ تطتیت اٍ٘یعٔ ٜربعطات اذاللی وبٞف ٔییبثس .ثب افعایف ؾطٔبی ٚ ٝوبٞف
ضیؿهپصیطی ،ثٚٝضٛح احتٕبَ ٘ى َٛثب٘هٞب ضا وبٞف ٔیزٞس (ضیٓ.)2001 ،1
تٛا٘بیی اِعأبت ؾطٔبی ٝثطای تمٛیت  ٚثجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی زض ٔسَٞبی ٔجتٙی ثط چٟبضچٛة
4
ٔیبٍ٘یٗٚ-اضیب٘ؽ چبِفثطاٍ٘یع قسٜاؾت .و ٚ 2ٗٞٛؾب٘تبٔط ،)1980( 3ٚؾب٘تبٔط ٚ ٚویٓ
( ٚ )1988ضٚچت )1999( 5زضیبفتٙس و ٝاٌط ؾطٔبی ٝثٝعٛض ٘ؿجیٌ ،طاٖ ثبقس ،وبٞف اخجبضی
زض اٞطْ ،ثبظز ٜا٘تؾبضی ثب٘هٞب ضا وبٞف ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ ٔبِىبٖ ثب٘هٞب ٕٔىٗ اؾت ٘مغٝای ضا
ا٘تربة وٙٙس و ٝزاضای ثبظز ٚ ٜضیؿه ثبالتط ثبقس .زض ثطذی ٔٛاضز ،افعایف ثیف اظ حس ضیؿه
ثب٘هٞب ٔٙدط ث ٝافعایف ؾطٔبی ٝقس ٚ ٜاحتٕبَ ٘ى َٛثبالتطی ضا ذٛاٞس زاقت.
ٔمطضات ؾطٔبیٔ ٝیتٛا٘س ث ٝنٛضتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط ضیؿهپصیطی اثط ثٍصاضز .اٚالً ،اِعأبت
ؾطٔبیٔ ٝجٙی ثط ثبال ثٛزٖ ؾطٔبی ٝاِٚیٔ ٝب٘قی ثطای تبظٜٚاضزاٖ ایدبز ٔیوٙس ،و ٝایٗ أط ضلبثت ضا
ٔحسٚز  ٚثب٘هٞبی ٔٛخٛز ضا لبزض ٔیؾبظز تب لسضت ضا ثٝزؾت ٌطفتٙٔ ٚ ٝدط ث ٝضفتبضٞبی
ٔحتبعب٘ ٚ ٝضیؿىی وٕتطی ق٘ٛس .ثب٘یبًٕٞ ،بٖعٛض و ٝثِٛت ٚ 6تیٕبٖ )2004( 7زض یه
چٟبضچٛة ٘ؾطی پٛیب ٘كبٖ ٔیزٙٞس ،اِعأبت وفبیت ؾطٔبی ٝزلیكتط ،ثب٘هٞب ضا ٞسایت ٔیوٙس
تب ٔقیبضٞب  ٚضٛاثظ زلیمی ثطای افغبی ٚاْٞبی خسیس تٙؾیٓ وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ضیپّ،)2004( 8ٛ
ٔبتٛتؽٚ ٚ 9یٛظ٘ ،)2000(10تیدٌ ٝطفتٙس ؤ ٝمطضات ؾطٔبیٕٔ ٝىٗ اؾت وبفی ٘جبقس ٔ ٚمطضات
ٔمطضات اضبفی ٔب٘ٙس وٙتطَ ٘طخ ؾپطز ،ٜحك ثیٕ ٝؾپطز ٜیب ٔحسٚزیت زاضایی ٔیتٛا٘س زض
وبٞف ضیؿه ثٝذهٛل زض ٔحیظ ضلبثتیٔ ،فیس ثبقس (آٌطاویٕٞ ٚ 11ىبضاٖ.)2011 ،

1
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پیشیٌِ تحمیك

ٔٛضٛؿ تأثیط ٔمطضات ؾطٔبی ٝاحتیبعی ثط ضفتبض ثب٘هٞب ،یىی اظ ٔٛضٛفبتی اؾت وٝ
ثٝذهٛل پؽ اظ ثحطاٖ ٔبِی ،تٛخٔ ٝحممبٖ ثؿیبضی ضا ث ٝذٛز خّت وطزٜاؾتٔ .غبِقبت
تدطثی ثؿیبضی زض ٔٛضز ٔسیطیت ضیؿه ٔ ٚمطضات احتیبعی زض خٟبٖ ا٘دبْ قسٜاؾت و ٝثطذی
اظ ایٗ ٔغبِقبت ث ٝتٛؾقٔ ٝغبِقبت تدطثی زض ثرف ثب٘ىی اضٚپب  ٚآٔطیىب ٔیپطزاظ٘س (ٔب٘ٙس
ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ٜتٛؾظ آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ2001 1؛ قطیٛظ  ٚزا1992 ُٞ؛ خىیپی ٔ ٚیّٗ
 ٚ 2008ضیٓ  ٚ )2001اذیطاً زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٔ ٝب٘ٙس ثب٘هٞبی آؾیبیی ٔغبِقبتی
نٛضت ٌطفتٝاؾت (ٔب٘ٙس ٔغبِقبت غاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ 2008؛ آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ 2011؛ ِی ٞ ٚؿیٝ
 .)2013زض ایطاٖ ٔغبِقبتی و ٝتبو ٖٛٙا٘دبْ ٌطفت ٝنطفبً ثٝعٛض تٛنیفی ٔ ٚحسٚز ثٛٔ ٝضٛؿ
ٔمطضات تٙؾیٕی اؾت .زض ازأ ٝث ٝتكطیح ٔغبِقبت ا٘دبْ قسٔ ٜیپطزاظیٓ.
قطیٛظ ٚ 2زا ،)1992( 3ُٞث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ثب٘هٞبی تدبضی آٔطیىب زض زٚضٔ 1984-1986 ٜیپطزاظ٘س .ؾٔ ٝتغیط فٕس ٜو ٝثطای تٛضیح
ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٚ ٝضفتبض ضیؿهپصیطی ثٝوبض ثطزٜا٘س فجبضتٙس اظ ضیؿه ،ؾطٔبی ٚ ٝویفیت ٚاْ.
ترٕیٗٞبی ا٘دبْ ٌطفت ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت ؾٔ ٝطحّٝای 4یه ضاثغٔ ٝثجت ثیٗ
تغییطات ضیؿه  ٚؾطٔبی ٝپیكٟٙبزی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .قطیٛظ  ٚزا٘ ُٞكبٖ زاز٘س و ٝثب٘هٞب لبزض
ٞؿتٙس تب ؾغح ضیؿه  ٚؾطٔبیٝقبٖ ضا تقسیُ وٙٙس .آٖٞب ٘تیدٌ ٝطفتٙس و ٝتغییطات ٔكبٞسٜ
قس ٜزض ٞط زٔ ٚتغیط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه تحت تبثیط ٔؤِفٞٝبی زاذّی  ٚذبضخی ٞؿتٙس.
خبوٛظ ٘ ٚیٍط ،)1997( 5ٚث ٝثطضؾی اثط اؾتب٘ساضزٞبی ؾطٔبیٔ ٝجتٙی ثط ضیؿه ضٚی تغییطات
تغییطات ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه پطتفٛی ثب٘ه پطزاذتٙس٘ .ؿجت ؾطٔبی ،ٝثٚٝؾیّ٘ ٝطخ حمٛق نبحجبٖ
ؾٟبْ ث ٝزاضاییٞبی ٔٛظ ٖٚقس ٜث ٝضیؿه ،ا٘ساظٌٜیطی قسٜاؾتٔ .حممبٖ ثب ترٕیٗ ضٚـ
حسالُ ٔطثقبت ؾٔ ٝطحّٝای ،زضیبفتٙس ؤ ٝمطضات احتیبعی یه اثط ٔثجت ٔ ٚقٙیزاض ثط ٘طخ
ؾطٔبی ٚ ٝاثط ٔٙفی ثط ضیؿه پطتفٛی ثب٘هٞب زاضز ،و ٝزض حبَ حبضط ٔٙغجك ثب اؾتب٘ساضزٞبی
1
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خسیس ٔجتٙی ثط ضیؿه ٔیثبقس .فال ٜٚثط ایٗ ،آٖٞب یه ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقٙیزاض ثیٗ
تغییطات زض ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه زض ؾبَ ا َٚاؾتب٘ساضزٞبی ٔجتٙی ثط ضیؿه پیسا وطز٘س .آٖٞب
فطو وطز٘س و ٝایٗ ٘تبیح ا٘تؾبضی ثبقس ،ظیطا وٕجٛز ؾطٔبی ٝثب٘ه ٔیتٛا٘س ثب افعایف
ؾطٔبی ،ٝوبٞف ضیؿه پطتف ٚ ٛیب ٞطز ،ٚتبٔیٗ قٛز .زض ٔمبثُ ضیؿه یه ضطیت ٔٙفی ٚ
٘بچیع زض ٔقبزِ ٝؾطٔبیٌٝصاضی زاضز.
1
آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ ( )2001زض تحمیك ذٛز ،ث ٝثطضؾی اثط السأبت انالحی فٛضی
لب٘ ٖٛثٟجٛز ٟ٘بز ثیٕ ٝؾپطز ٜفسضاَ ( ،)FDICIAزض ٞط ز ٚؾغح ضیؿه  ٚؾطٔبیٝ
پطزاذتٙس .ایٗ تحمیك ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ثب٘هٞبی ایبالت ٔتحس ٜزض زٚض-1997 ٜ
 ٚ 1993ثب ترٕیٗ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت ؾٔ ٝطحّٝای ،ا٘دبْ ٌطفت٘ .تبیح یبفتٞٝب حبوی اظ
آٖ اؾت و ٝاؾتب٘ساضزٞبی السأبت انالحی فٛضی ،ثب٘هٞب ضا ٔدجٛض ٔیوٙس تب ؾغح
ؾطٔبیٝقبٖ ضا افعایف  ٚضیؿه افتجبضیقبٖ ضا وبٞف زٙٞس.
ثٝعٛض ٔكبث ،ٝثطآٚضزٞبی ضیٓ ( ،)2001اثط ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه یه
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ثب٘هٞبی ؾٛئیؽ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمطضات
احتیبعی اثط ٔثجت ضٚی ؾطٔبی ٝزاض٘س ،أب ٞیچ اثط ٔقٙیزاضی ضٚی ؾغح ضیؿه ٘ساض٘س.
آِت٘ٛجبؼ  ٚزیٍطاٖ ،)2007( 2ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ،ٝضیؿه  ٚؾٛزآٚضی ثطای یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ثب٘هٞبی اضٚپبیی زض ع َٛزٚض 1992-2000 ٜضا ثطضؾی وطز٘س .آٖٞب زضیبفتٙس و ٝضاثغٝ
ٔثجت ثیٗ ؾطٔبی ٝثب٘ه  ٚؾغح ضیؿه ،ثطای ثب٘هٞبی تدبضی  ٚپؽا٘ساظ  ٚضاثغٔ ٝقىٛؼ
ثطای قطوتٞبی ظیطٔدٕٛف ٝثب٘هٞب ٚخٛز زاضز.
خىیپیٔ ٚ 3یّٗ ،)2008( 4ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٕ٘ ٝ٘ٛثب٘هٞبی اضٚپبیی ٘كبٖ زاز٘س و،ٝ
ٚخٛز ٞعیٞٝٙبی تقسیُ ؾطٔبی ٝثبفث ٔیقٛز تب ثب٘هٞب ؾطٔبی ٝاحتیبعی ثیكتطی ٍٟ٘ساضی
Prompt Corrective Action:

1

السأبت انالحی فٛضی ،یه لب٘ ٖٛفسضاَ ایبالت ٔتحس ٜاؾت و ٝخطیٕٞٝبی تهبفسی ضا زض ثطاثط ثب٘هٞبیی و ٝثٝتسضیح
٘طخٞبی ؾطٔبی ٝض ٚث ٝپبییٙی ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس ،افالْ ٔیوٙس .زض پبییٗتطیٗ حس (یقٙی ٘ؿجت ؾطٔبی ٝث ٝزاضایی وٕتط اظ
 2زضنس) ،الظْ اؾت ثطای خٌّٛیطی اظ تّفبت زضاظ ٔست ثٟ٘ ٝبز ثیٕ ٝؾپطز ٜفسضاَٛٔ ،ؾؿ ٝزاضای وٕجٛز ؾطٔبی ٝقسیس

و ٝتحت حٕبیت ثیٕ ٝؾپطز ٜاؾتٛٔ ،ضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز.
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وٙس .یبفتٞٝبی آ٘بٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝیه ضاثغٙٔ ٝفی ثیٗ ؾطٔبی ٝاحتیبعی  ٚتىب٘ٞٝبی
چطذٞٝبی التهبز ثطای ثب٘هٞبی تدبضی  ٚپؽا٘ساظ ٚخٛز زاضز .آٖٞب ٘تیدٌ ٝطفتٙس وٝ
پیٕبٖ ثبظَ ٔ 2مساضی اظ چبِفٞبی ٔٛخٛز زض چطذٞٝبی تدبضی ثبِم ٚ ٜٛتبثیط آٖ ثط وفبیت
ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ضا ٔیپٛقب٘س.
غاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2008( 1ث ٝثطضؾی اثط اِعأبت وفبیت ؾطٔبی ٝثط ضفتبض ضیؿهپصیطی
ثب٘هٞب زض یه ٕ٘12 ٝ٘ٛتبیی اظ ثب٘هٞبی تدبضی چیٗ ،عی ؾبَٞبی 2004-2006
پطزاذتٙس .آٖٞب زضیبفتٙس و ٝتغییطات زض ؾطٔبی ٝثٝعٛض ٔٙفی ثب تغییطات زض ضیؿه ؾجس
زاضایی 2زض اضتجبط ٔیثبقس.
الِٛ ٚ 3ٖٚیٗ )2009( 4زضیبفتٙس و ٝضیؿهپصیطی  ٚؾطٔبی ٝلب٘٘ٛی ثٝعٛض ٔقٙیزاض ثب
ؾبذتبض ٔبِىیت ثب٘هٞب ٔطتجظ ٔیثبقس .آٖٞب ٘كبٖ زاز٘س وٕٞ ٝبٖ ٔمطضات ،اثطات ٔتفبٚتی
ثط ضیؿهپصیطی ثب٘ه ثط اؾبؼ ؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ثب٘ه زاضز.
خىیپی ٔ ٚیّٗ ( ،)2011ضاثغ ٝثیٗ تغییطات زض ؾطٔبی ٝاحتیبعی  ٚضیؿه افتجبضی ضا
ضٚی قطوتٞبی ّٞسی ًٙثب٘هٞب  ٚثب٘هٞبی تدبضی آٔطیىب ،ثطضؾی وطز٘س .یه ضاثغ ٝزٚ
عطفٔ ٝثجت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثب٘هٞب زض پبؾد ث ٝافعایف ضیؿه ؾطٔبیٝقبٖ ضا افعایف
ٔیزٙٞس  ٚزضنٛضتیو ٝؾغح ؾطٔبیٝقبٖ افعایف یبثس ،آٖٞب تٕبیُ ث ٝپصیطـ ضیؿه
ثیكتطی زاض٘س٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس وٍٟ٘ ٝساضی ؾطٔبی ٝاحتیبعی تٛؾظ ثب٘ه،
تقییٗوٙٙس ٜانّی تقسیالت ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ٔیثبقس.
آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ،)2011( 5تبثیط ؾطٔبی ٝلب٘٘ٛی ضٚی ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب ضا ثب اؾتفبزٜ
اظ ٔسَ پبُ٘ ثطای ثب٘هٞبی تدبضی ِجٙبٖ ،عی ؾبَٞبی  1996-2008اضظیبثیوطز٘س.
ثطآٚضزٞبی ا٘دبْ قس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس ،ثب٘هٞبیی و ٝزض فقبِیتٞبی ضیؿىی زضٌیط٘س،
ثٝؾطفت ؾطٔبیٝقبٖ ضا ٘ؿجت ث ٝآٖٞبیی و ٝضیؿهٌطیع٘س تٙؾیٓ ٔیوٙٙس.
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آٌطاوی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2011زض تحمیك ذٛز ث ٝثطضؾی اثط ضلبثت ٔ ٚمطضات احتیبعی ثط
ضیؿهپصیطی ،ضٚی ثطذی اظ وكٛضٞبی اضٚپبی ٔطوعی زض زٚض 1998-2005 ٜپطزاذتٙس.
یبفتٞٝبی آٖٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثب٘هٞبی زاضای لسضت ثبظاض ،ضیؿه افتجبضی  ٚاحتٕبَ
٘ى َٛوٕتطی ضا زاض٘سٔ .مطضات ؾطٔبی ٝثٝعٛض وّی ،ضیؿه ضا وبٞف ٔیزٞس ،أب ثطای
ثب٘هٞبیی ثب لسضت ثبظاض ایٗ اثط ثٝعٛض لبثُ تٛخٟی تضقیف ٔیقٛز  ٚحتی ٔیتٛاٖ اثط آٖ
ضا ٔقىٛؼ وطز.
ٔٙدیس ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2012( 1ث ٝثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ،ٝضیؿه ٘ ٚبوبضآٔسی ضٚی
ثطذی اظ ثب٘هٞبی تدبضی ،و ٝزض  8وكٛض آؾیبیی زض زٚض 2003-2008 ٜفقبِیت ٔیوٙٙس،
پطزاذتٙس٘ .تبیح ثٝزؾت آٔس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت ؾٔ ٝطحّٝای ،حبوی اظ
ٚخٛز یه ضاثغٔ ٝقىٛؼ ثیٗ ضیؿه  ٚؾطٔبیٔ ٝیثبقسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح آٖٞب ٘كبٖ ٔیزٞس
و ٝثب٘هٞبیی ثب ؾطٔبیٌٝصاضی ثبالتط ،تٕبیُ زاض٘س وٙٔ ٝبثـ ضیؿه ذٛز ضا وبٞف زٙٞس،
ثٙبثطایٗ ضیؿه یه اثط ٔٙفی  ٚغیط ٔقٙیزاض ضٚی ؾطٔبی ٝثب٘هٞب زاضز.
ِیٞ ٚ 2ؿی ،)2013( 3ٝتبثیط ؾطٔبی ٝثب٘ه ضا ثط ضیؿه  ٚؾٛزآٚضی ،ضٚی تقسازی اظ
ثب٘هٞبی آؾیبیی زض ع َٛزٚض 1994-2008 ٜثطضؾی وطز٘س .آٖٞب زضیبفتٙس و ٝافعایف
ؾطٔبی ،ٝؾٛزآٚضی ضا ثٟجٛز  ٚضیؿه ضا وبٞف ٔیزٞس .ایٗ قٛاٞس ٘كبٖ ٔیزٞس ،ثب٘هٞبیی
و ٝاظ ٘ؾط ؾطٔبیٌٝصاضی ضقیف ٞؿتٙس ،ؾٛز وٕتط  ٚضیؿه ثیكتطی ضا تِٛیس ٔیوٙٙس.
آٖٞب ٘تیدٌ ٝطفتٙس و ٝضاثغٙٔ ٝفی ثیٗ ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ضا ٔیتٛاٖ ثٚٝؾیّ ٝفطضیٝ
ٔربعط ٜاذاللی تٛضیح زاز ،زضحبِیو ٝاضتجبط ٔثجت ثیٗ ؾطٔبی ٚ ٝؾٛزآٚضی ٔیتٛا٘س ثٝ
ٚؾیّ ٝفطضی ٝؾبذتبض -ضفتبض -فّٕىطز زضن قٛز.
ٌبیساضا ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2013( 4زض ٔٛضز ؾطٔبی ٝاحتیبعی ثب٘هٞبی وب٘بزایی ثحث ٔیوٙٙس
 ٚث ٝثطضؾی تبثیط آٖ ثط ضیؿه ثب٘هٞب  ٚفّٕىطز ثب٘هٞب زض ع َٛچطذٞٝبی وؿت  ٚوبض ٚ
پبؾد ث ٝتغییطات لب٘٘ٛی زض ع َٛثیب٘یٞٝبی ٔرتّف ثبظَ ٔیپطزاظ٘س٘ .تبیح ثطآٚضزقسٜ
ثٚٝؾیّ ٝضٚـ ٌكتبٚضتقٕیٓیبفت ٝزٔ ٚطحّٝای (٘ )2SGMMكبٖ ٔیزٞس و ٝضاثغٔ ٝقٙیزاض
1
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ثیٗ ؾطٔبی ٝاحتیبعی  ٚضیؿهٞبی ثب٘ه ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ ٘تیدٌ ٝطفتٙس وٝ
ؾطٔبیٌٝصاضی نحیح ثب٘هٞبی وب٘بزایی ٕٔىٗ اؾت ثٚٝؾیّ٘ ٝؾطی٘ ٝؾٓ ثبظاض تٛضیح
زازٜقٛز.
ثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی ( ،)2015ث ٝثطضؾی ٕٞعٔبٖ اثط ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبیٚ ٝ
ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب ثب اؾتفبز ٜاظ  24ثب٘ه زض ٔٙغمٙٔ ٝب ،ثطای زٚض2004-2012 ٜ
پطزاذتٙس .یبفتٞٝبی آٖٞب ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝمطضات احتیبعی ثبفث وبٞف ضیؿهپصیطی ٚ
افعایف ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ٕ٘یقٛزٕٞ .چٙیٗ زضیبفتٙس و ٝؾٛزآٚضی ثب٘ه ضاثغٔ ٝثجت ثب ؾغح
ؾطٔبیٌٝصاضی پیكٟٙبزی زاضز  ٚفمتٔب٘سٌی ثبظاضٞبی ٔبِی زض وكٛضٞبی ٔٙب ٔٙدط قسٜ
ثب٘هٞب ثیكتط ضٚی ٔٙبثـ زاذّی تىی ٝوٙٙس تب ؾطٔبی ٝاحتیبعیقبٖ ضا ثؿبظ٘س .فال ٜٚثط ایٗ،
آٖٞب یه ضاثغٔ ٝقىٛؼ لٛی ثیٗ ا٘ساظ ٜثب٘ه  ٚضیؿه ٘كبٖ ٔیزٙٞس  ٚپیكٟٙبز ٔیوٙٙس
و ٝثب٘هٞبی ثعضي تدطث ٝظیبزی زض ٔسیطیت ؾغٛح ضیؿه ذٛز اظ عطیك تٛٙؿؾبظی زاض٘س.
ثطضؾی ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ،ٜتهٛیطی وّی اظ اثطات ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبیٚ ٝ
ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب زض وكٛضٞبی ٔرتّ ف اضٚپبیی ،آٔطیىبیی  ٚآؾیبیی ثٝزؾت ٔیزٞس.
پػٞٚف حبضط پیطٔ ٚغبِقبت ا٘دبْ قس ،ٜاثط ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿهپصیطی
ثب٘هٞب زض ایطاٖ ضا ثطضؾی ٔیٕ٘بیس.
جاهعِ آهاری
زض ایٗ تحمیك  ،تأثیط ٕٞعٔبٖ ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿهپصیطی ثب٘هٞبی
زِٚتی  ٚذهٛنی ایطاٖ زض زٚض ٜظٔب٘ی ٛٔ 1385 -1394ضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝاؾت .تقساز
 20ثب٘ه (ثب٘ه ضفب ٜوبضٌطاٖ ،ؾطٔبی ،ٝؾبٔبٖ ،التهبز٘ٛیٗ ،پبضؾیبٖ ،تدبضت ،پبؾبضٌبز،
وبضآفطیٗ ،نبزضات ایطأّٖ ،ت ،ذبٚضٔیب٘ ،ٝؾیٙب ،ؾپ ،ٝا٘هبض ،پؿتثب٘ه ،ثب٘ه ّٔی ایطاٖ،
ٔؿىٗ ،وكبٚضظی ،تٛؾق ٝنبزضات  ٚنٙقت ٔ ٚقسٖ) ،ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ا٘تربة قس٘س.
زازٜٞبی ثٝوبض ضفت ٝزض ایٗ تحمیك اظ نٛضتٞبی ٔبِی ؾبال٘ ٝثب٘هٞب اؾترطاج قسٜاؾت .ثب
تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝبٞیت زازٜٞبی ایٗ ٔغبِق ،ٝزازٜٞبی پبُ٘ اؾت ،ثطای تحّیُ زازٜٞب اظ
٘طْافعاض التهبز ؾٙدی  EViewsاؾتفبز ٜقسٜاؾت.
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تعزیف ٍ اًداسُگیزی هتغیزّای تحمیك
سزهایِ ٍ ریسه

ثطای ا٘ساظٌٜیطی ؾطٔبی ٝثب٘ه ز ٚتقطیف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ ،ؿجت ؾطٔبی ٝث ٝوُ
زاضاییٞب ٘ ٚؿجت ؾطٔبی ٝث ٝزاضاییٞبی ٔٛظ ٖٚقس ٜث ٝضیؿه .قطیٛظ  ٚزا ،)1992( ُٞضیٓ
( ،)2001آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( ٚ )2011ثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی ( ،)2015اظ تقطیف ا َٚثطای ا٘ساظٌٜیطی
ؾطٔبی ٝاؾتفبز ٜوطز ٜا٘س .تقطیف ز ْٚاظ ظٔبٖ ٔقطفی اؾتب٘ساضزٞبی ؾطٔبیٛٔ ٝظ ٖٚقس ٜثٝ
ضیؿه ٔتساَٚتط قسٜاؾت  ٚتٛؾظ خبوٛظ ٘ ٚیٍط ،)1997( ٚآٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ (ٚ )1998
ازیعٔ ،1یكُ ٚ 2پطازیٗ )1998( 3اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض ایٗ تحمیك ،ثطای ا٘ساظٌٜیطی
ؾطٔبی ،)CAP( ٝاظ ٘ؿجت حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ث ٝوُ زاضایی ،و ٝزض ٔغبِقبت قطیٛظ ٚ
زا ،)1992( ُٞضیٓ ( ،)2001آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( ٚ )2011ثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی ( )2015اضائٝ
قسٜاؾت ،اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ.
ثطای ا٘ساظٌٜیطی  ٚتقطیف ضیؿه افتجبضی ( ،)RISKاظ ٘ؿجت تؿٟیالت غیطخبضی ث ٝوُ
تؿٟیالت 4اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ .ایٗ قبذم زض ٔغبِق ٝایٕجطیٛیح  ٚضٚچی )2010( 5اضائ ٝقسٜ
اؾتٞ .ط چمسض ایٗ قبذم ثٔ ٝمساض نفط ٘عزیهتط قٛز ،ضیؿه افتجبضی ث ٝحسالُ ٔیضؾس.
تؿٟیالت زض ثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿٞٝبی افتجبضی فقبَ زض ایطاٖ ،ثط اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ ثب٘ه
ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ثب تٛخ ٝث ٝویفیت آٖٞب ث ٝچٟبضزؾت ٝثٝقطح ظیط
عجمٝثٙسی ٔیق٘ٛس:
طثمِ جاری :تؿٟیالتی اؾت و ٝپطزاذت انُ  ٚؾٛز آٖٞب یب ثبظپطزاذت الؿبعكبٖ زض
ؾطضؾیس ،ا٘دبْ قس ٜیب حساوثط اظ ؾطضؾیس آٖٞب زٔ ٚبٌ ٜصقت ٝاؾت.
طثمِ سزرسید گذشتِ :اظ تبضید ؾطضؾیس انُ  ٚؾٛز تؿٟیالت یب تبضید لغـ پطزاذت الؿبط،
ثیف اظ زٔ ٚبٌ ٜصقت ٝاؾتِٚ ،ی تبذیط زض ثبظپطزاذت ٛٙٞظ اظ قفٔب ٜتدبٚظ ٘ىطز ٜاؾت.
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طثمِ هعَق :انُ  ٚؾٛز تؿٟیالتی اؾت و ٝثیف اظ قفٔب ٚ ٜوٕتط اظ ٞدسٜٔب ٜاظ
تبضید ؾطضؾیس یب تبضید لغـ پطزاذت الؿبط آٖ ؾپطی قسٔ ،ٜكتطی ٛٙٞظ السأی ثطای
ثبظپطزاذت ٔغبِجبت ٔٛؾؿ ٝافتجبضی ٘ىطز ٜاؾت.
طثمِ هشىَنالَصَل :انُ  ٚؾٛز تؿٟیالتی اؾت و ٝثیف اظ ٞدسٜٔب ٜاظ ؾطضؾیس یب
تبضید لغـ پطزاذت الؿبط آٖ ؾپطی قسٔ ،ٜكتطی ٛٙٞظ الساْ ث ٝثبظپطزاذت ثسٞی ذٛز
٘ىطز ٜاؾت (ازاضٔ ٜغبِقبت ٔ ٚمطضات ثب٘ىی.)1385 ،
ٌفتٙیاؾت زض ازثیبت ثب٘ىساضی ،ثٔ ٝدٕٛؿ تؿٟیالت ؾطضؾیس ٌصقتٔ ،ٝقٛق ٚ
ٔكىٛناِٛن ،َٛتؿٟیالت غیطخبضی اعالق ٔیقٛز ٘ ٚؿجت تؿٟیالت غیطخبضی ث ٝوُ
تؿٟیالت افغبیی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔقیبضٞبیی اؾت و ٝزض ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثطای ا٘ساظٌٜیطی ضیؿه
افتجبضی اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
زض ازأٔ ،ٝتغیطٞبی تٛضیحی  ٚتأثیط آٖٞب ثط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ثب٘ه ضا اضائٔ ٝیوٙیٓ.
 ٕٝٞایٗ ٔتغیطٞب تٛؾظ قطیٛظ  ٚزا )1992( ُٞاؾتفبز ٜقسٜاؾت ،ثٝاؾتثٙبی ٔتغیط ثبظزٜ
ؾطٔبی )ROA( ٝو ٝتٛؾظ آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ ( ،)1998ضیٓ ( ٚ )2001ثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی
(ٛٔ )2015ضز اؾتفبز ٜلطاضٌطفت ٝاؾت ٔ ٚتغیط ٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝزاضایی ( ،)Liquوٝ
تٛؾظ ثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی ( )2015ثٝوبض ٌطفت ٝقسٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔتغیط ٔمطضات احتیبعی
و ٝتٛؾظ ازیع ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1998آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ ( ،)1998ضیٓ ( ٚ )2001ثٌٛبتف ٚ
ٍٔبزٔی ( )2015پیكٟٙبز قسٜاؾت.
همزرات احتیاطی سزهایِ ()REG

تئٛضی ؾپط 1ؾطٔبی ٝپیفثیٙی ٔیوٙس و ٝیه ثب٘ه ثب ضٚیىطز حسالُ ٘طخ ؾطٔبیٝ
لب٘٘ٛیٕٔ ،ىٗاؾت اٍ٘یعٜای ثطای افعایف ؾطٔبی ٚ ٝوبٞف ضیؿه ثٙٔٝؾٛض اختٙبة اظ
ٞعیٞٝٙبی تٙؾیٕی اِعأبت ؾطٔبی ٝزاقت ٝثبقس .ثب ایٗ حبَ ،ثب٘هٞبی زاضای ؾطٔبی ٝضقیف،
ٕٞچٙبٖ ٕٔىٗ اؾت ٚؾٛؾ ٝق٘ٛس تب ضیؿه ثیكتطی ضا ثطای زؾتیبثی ث ٝثبظز ٜا٘تؾبضی
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ثبالتط ثپصیط٘س و ٝث ٝآٖٞب وٕه ذٛاٞس وطز تب ؾطٔبیٝقبٖ ضا افعایف زٙٞس (ٔطاخق ٝقٛز ثٝ
ٔغبِق ٝوبِٓ ٚ 1ضة.)1996 ،2
آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ (ٔ ،)1998مطضات احتیبعی ضا ثب اؾتفبز ٜاظ عجمٝثٙسی السأبت انالحی
فٛضی ( )PCAثیٗ ٔؤؾؿبت ثب ؾطٔبی ٝوبفی  ٚؾطٔبی ٝوٓ ،ا٘ساظٌٜیطی ٔیوٙٙس .ایٗ ضٚیىطز
ثطای ایٗ تحمیك ٘یع إٞیت زاضز ،ظیطا  ٓٞ ٚ PCA ٓٞلب٘ ٖٛثب٘ىساضی ایطاٖ ،ثب٘هٞبی ثب ٘ؿجت
وفبیت ؾطٔبی ٝوٕتط اظ  8زضنس ضا ثٝفٛٙاٖ ثب٘هٞبیی ثب وٕجٛز ؾطٔبی ٝزض ٘ؾط ٔیٌیط٘س.
ٔتغیط ٔمطضات احتیبعی ( )REGزض ؾبَٞبیی و ٝیه چبضچٛة لب٘٘ٛی خسیس اخطا
قسٜاؾت (اخطای اِعأبت ؾطٔبی ٝثٚٝؾیّ ٝوٕیت ٝثبظَ  ٚثب٘ه ٔطوعی ایطاٖ) ،یب ظٔب٘یوٝ
٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ٝثب٘هٞب ثبالتط یب ٔؿبٚی  8زضنس ثٛز ٜاؾتٔ ،مساض ٔ 1یٌیطز  ٚزض
غیطایٗنٛضت ٔمساض نفط ٔیٌیطز .ا٘تؾبض زاضیٓ و ٝافعایف زض ٔمطضات احتیبعی ؾطٔبی ،ٝاثط
ٔثجت ثط ؾغح ؾطٔبی ٚ ٝاثط ٔٙفی ثط ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب زاقت ٝثبقس.
اًداسُ ()SIZE

ا٘ساظ ٜثب٘ه ٕٔىٗ اؾت ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ثب٘ه ضا اظ عطیك نطفٝخٛیی ٘بقی اظ ٔمیبؼ
(آِت٘ٛجبؼ ٕٞ ٚىبضاٖ ،)2007 ،یب اظ عطیك ضاثغٝقبٖ ثب تٛٙؿ ضیؿه ،فطنتٞبی
ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚزؾتطؾی ث ٝحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ،تحت تبثیط لطاض زٞس (ضیٓ.)2001 ،
ٍِبضیتٓ عجیقی زاضاییٞبی وُ ،ثٝفٛٙاٖ ٕ٘بیٙس 3ٜا٘ساظ ٜثب٘ه اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
ًسثت تاسدُ دارایی ()ROA

٘ؿجت ثبظز ٜزاضایی٘ ،كبٖزٙٞس ٜتٛا٘بیی ٔسیطیت زض اؾتفبزٔ ٜغّٛة اظ ٔٙبثـ ٚالقی
ؾطٔبیٝای ٔ ٚبِی ثب٘ه زض ذّك ؾٛز اؾت٘ .ؿجت ثبظز ٜزاضاییٞبی تقسیُ قس ٜاظ تمؿیٓ
ؾٛز ذبِم ث ٝوُ زاضاییٞب ثٝزؾت ٔیآیس .ث٘ٝؾط ٔیضؾس اؾتفبز ٜاظ ٙٔ ROAبؾتتط اظ
ثبظز ٜحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ( )ROEثبقس ،ظیطا زاضاییٞب اثط ٔؿتمیٕی ثط ؾٛز زاض٘س .ثٙبثطایٗ
1
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 ROAفقبِیتٞبی ظیط ذظ تطاظ٘بٔٝای ضا ٘بزیسٔ ٜیٌیطز  ٚإٞیت یىؿب٘ی ث ٝزاضاییٞبی
ٔرتّف ٔیزٞس زض حبِیو ٝثقضی اظ آٖٞب ضیؿه ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝثمی ٝزاض٘س.
ًسثت تسْیالت تِ ول داراییّا ()LIQU

ایٗ ٘ؿجت ض٘ٚس حطوت ثب٘هٞب زض ضاؾتبی ٞسف حساوثط اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثـ ثطای افغبی
تؿٟیالت ضا تجییٗ ٔیوٙس .اظ آ٘دب و ٝتؿٟیالت افغبیی ثب٘هٞب اظ خّٕ ٝفٛأُ ٔؤثط ثط
قبذمٞبی ضیؿه فسْ ثبظپطزاذت یب ٘ى َٛثٝقٕبض ٔیضٚز ،افعایف ایٗ ٘ؿجت ٘كبٖٔیزٞس
و ٝاٌطچٕٔ ٝىٗ اؾت ثب٘ه زض ذهٛل افغبی تؿٟیالت فّٕىطز ٔٙبؾجی زاقت ٝثبقس ،أب
ثب افغبی تؿٟیالت ثیكتط ،ضیؿه فسْ ثبظپطزاذت ذٛز ضا افعایف زازٜاؾت (وطزثچٛ٘ ٚ ٝـ
آثبزی .)1388 ،زض ایٗ تحمیك ،ثط اؾبؼ ٔغبِق ٝثٌٛبتف ٍٔ ٚبزٔی ( ،)2015اظ ٘ؿجت
تؿٟیالت افغبیی ث ٝوُ زاضاییٞب زض ٔقبزِ ٝضیؿه اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ .ثب تٛخ ٝثٝایٙىٝ
افغبی ٚاْ ثیكتط اظ ؾٛی ثب٘هٞب ثبفث افعایف ضیؿه افتجبضی ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ یه ضاثغٝ
ٔثجت ثیٗ ایٗ ٘ؿجت  ٚضیؿه ،ا٘تؾبض ٔیضٚز.
یافتِّای تحمیك
آهار تَصیفی هتغیزّای تحمیك

تٛنیف آٔبضی ٔتغیطٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض تحمیكٔ ،یتٛا٘س ث ٝف٘ ٟٓتبیح  ٚقٙبذت
ٚضقیت ٔمطضات احتیبعی  ٚاضتجبط آٖ ثب ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ثب٘هٞب وٕه لبثُ تٛخٟی ٕ٘بیس.
خس 1 َٚذالنٝای اظ آٔبض تٛنیفی ضا ثطای ثب٘هٞبی ٕ٘٘ ٝ٘ٛكبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٖعٛض وٝ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ،ؾغح ؾطٔبیٌٝصاضی اظ  1/33زضنس تب ٔمساض  77/86زضنس تغییط ٔیوٙس
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس حسالُ یه ثب٘ه ٚخٛز زاضز و ٝزض آٖ ٘ؿجت ؾطٔبی ٝپبییٗتط اظ حسالُ
ٔٛضز ٘یبظ اؾتٔ .یبٍ٘یٗ ایٗ ٔتغیط ثطاثط ثب  10/6زضنس ٔیثبقس و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثب٘هٞبی
ٕ٘ ٝ٘ٛثٝعٛض ٔتٛؾظ  ٚث ٝا٘ساظ ٜوبفی ،ؾطٔبیٌٝصاضی زاض٘س.
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ٔتغیط ضیؿه ثیٗ نفط تب  32زضنس اؾت .ضیؿه نفط ٔطثٛط ث ٝثب٘ه ذبٚضٔیب٘ٚ ٝ
پبؾبضٌبز زض ؾبَٞبی ا َٚتبؾیؽقبٖ ٔیثبقسٔ .یبٍ٘یٗ ایٗ ٔتغیط ٘كبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت
و ٝثطذی ثب٘هٞبی ایطاٖ ثٕٞ ٝىبضی ثب ٔكتطیبٖ ثس تٕبیُ زاقتٝا٘س.
ٔیبٍ٘یٗ ثبظز ٜزاضاییٞب ثطاثط  1/29زضنس ثٛز ٜو٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثب٘هٞب ذیّی ؾٛزآٚض
٘جٛزٜا٘سٔ .یبٍ٘یٗ ٔتغیط تؿٟیالت ث ٝزاضایی ثطاثط  65/60اؾت و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜآٖ اؾت وٝ
فقبِیتٞبی ایٗ ثب٘هٞب فٕستبً زض اضائ ٝذسٔبت ٚاْزٞی ٔتٕطوع قسٜاؾت.
جدٍل  :1آٔبض تٛنیفی ٔتغیطٞب ثطای ثب٘هٞبی ایطاٖ ()1385-1394
SIZE

ROA

RISK

REG

LIQU

CAP

هتغیز

11/96
12/09
14/38
8/36
1/28

1/29
0/97
7/73
-1/95
1/42

9/83
9/90
32/38
0/00
5/89

0/58
1/00
1/00
0/00
0/49

65/60
66/94
103/47
20/82
11/37

10/65
6/58
77/86
1/33
11/39

هیاًگیي
هیاًِ
هاوشیون
هیٌیون
اًحزاف هعیار

هٌثعٔ :حبؾجبت تحمیك

خسٕٞ 2 َٚجؿتٍی ضقیف ضا ثیٗ ٔتغیطٞبی تحمیك ٕ٘بیف ٔیزٞس ،و٘ ٝكبٖزٙٞسٜ
فسْ ٚخٛز ٓٞذغی ٔیثبقس .فمظ یه ضطیت ٕٞجؿتٍی ثبالی ٚ 0/5خٛز زاضز و ٝثبفث
ٔیقٛز آٖٞب ضا زض ٔسَٞبی ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ ثٝوبض ثٍیطیٓ .ثطضؾی ضطایت ٕٞجؿتٍی ثٝ
یه ضاثغٔ ٝثجت ثیٗ  REG ٚ ROAثب ؾطٔبی ٝاقبض ٜزاضز .زض ٔمبثُ  REGضاثغٙٔ ٝفی ثب
ضیؿه ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
جدٍلٕٞ :2جؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞبی تحمیك
SIZE

ROA

RISK

REG

LIQU

CAP

1/00

1/00
-0/39

00/1
-0/25
0/04

1/00
-0/18
0/51
-0/22

1/00
0/10
0/12
-0/19
0/12

1/00
-0/27
0/37
-0/11
0/44
-0/41

هٌثعٔ :حبؾجبت تحمیك

هتغیز
CAP
LIQU
REG
RISK
ROA
SIZE
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هدل تجزتی ٍ یافتِّای تحمیك
هدل تحمیك ٍ رٍش حدالل هزتعات ٍسًی

ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف ثطضؾی اثط ٔمطضات احتیبعی ثط ضیؿهپصیطی  ٚؾطٔبی ٝثب٘هٞب
ٔیثبقس .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ،اثتسا ٔسِی ضا ٔكرم ٔیوٙیٓ وٞ ٝط زٔ ٚتغیط ضیؿه  ٚؾطٔبیٝ
ضا ثٝعٛض خساٌب٘ ٝثٔ ٝتغیطٞبی تٛضیحی ٔب٘ٙس ا٘ساظ٘ ،ٜمسیٍٙی ،ؾٛزآٚضی ٔ ٚمطضات احتیبعی
اضتجبط ٔیزٞس.
ثطاؾبؼ ٔغبِقبت قطیٛظ  ٚزا ،)1992( ُٞضیٓ ( ٚ )2001آِت٘ٛجبؼ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)2007یه
ؾیؿتٓ ٔقبزالت ث ٝقطح ظیط زض ٘ؾط ٔیٌیطیٓ:
ٔسَ ()1
ٔسَ ()2
خس٘ 3 َٚتبیح ثطآٚضز ٔقبزالت ثبال ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٘ GLSكبٖ ٔیزٞس (چٖٛ
آظٔ٘ ٖٛطٔبِیتی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝخعء اذالَ ٞط زٔ ٚقبزِ ٝاظ یه تٛظیـ ٘طٔبَ پیطٚی
ٕ٘یوٙٙس (آٔبضٜٞبی خبضن-ثطا ثطای ٞط زٔ ٚقبزِٔ ٝقٙیزاض ٔیثبقس) ،ثٙبثطایٗ ثطای ترٕیٗ
ضٚاثظ اظ ضٚـ  GLSاؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ) .ایٗ ضٚـ ثطآٚضز ضا ثٝفٛٙاٖ ضٚقی ٔٙبؾت ثطای
قٙبؾبیی ٔعایبی ٔؿتمیٓ ٔمطضات احتیبعی زض افعایف ؾطٔبی ٚ ٝوبٞف ضیؿه زض ٘ؾط
ٔیٌیطیٓ .اٌط اثط ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی تٛضیحی ضا ثٝنٛضت خساٌب٘ ٝثط ضٚی ضیؿه ٚ
ؾطٔبی ٝثب٘ه ثطآٚضز وٙیٓ ،ث٘ ٝتبیح ظیط زؾت ٔییبثیٓ.
جدٍل ٘ :3تبیح ثطآٚضز ٔسَٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ GLS
هتغیز ٍاتستِ :سزهایِ

هتغیز ٍاتستِ :ریسه
هتغیز

ضزیة

آهارُ t

احتوال

ضزیة

آهارُ t

احتوال

عزض اسهثدا ()c

7/46

1/47

0/02

35/29

4/57

0/00

اًداسُ تاًه

-0/12

-0/36

0/71

-2/46

-4/13

0/00

ًسثت تسْیالت تِ دارایی

0/07

1/99

0/04

-

-

-

سَدآٍری

-

-

-

1/91

3/09

0/00

همزرات احتیاطی

-2/33

-2/48

0/01

4/38

2/65

0/00
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زض ؾغح ٔقٙیزاضی  5زضنس ،ؾٛزآٚضی یه ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٔ ٚقٙیزاض ضا زض ٔقبزِٝ
ؾطٔبی٘ ٝكبٖ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ا٘ساظ ٜثب٘ه و ٝتٛؾظ ٍِبضیتٓ عجیقی زاضاییٞبی وُ
ا٘ساظٌٜیطی قسٜاؾت ،یه اثط ٔٙفی ٔ ٚقٙیزاض زض ٔقبزِ ٝؾطٔبی ٝزاضز ،أب زض ٔقبزِ ٝضیؿه
اثط ٔقٙیزاضی ٔكبٞسٕ٘ ٜیقٛز٘ .ؿجت تؿٟیالت ث ٝزاضایی ثب ضیؿه ضاثغٔ ٝؿتمیٓ ٚ
ٔقٙیزاض زاضز .ایٗ ٘تید٘ ٝكبٖ ٔیزٞس وٚ ٝلتی ثب٘هٞب تؿٟیالت ظیبزی ٔیزٙٞس،
٘مسیٍٙی آٖٞب وٓ  ٚضیؿىكبٖ افعایف ٔییبثس .زض ٟ٘بیت ٔمطضات احتیبعی ،اثط ٔثجت ٚ
ٔقٙیزاض ثط ؾطٔبی ٚ ٝاثط ٔٙفی ٔ ٚقٙیزاض ثط ؾغح ضیؿه زاضز .زض ایٗ ٔیبٖ ،ایٗ ٘تید ٝیه
ؾٛاَ ٔغطح ٔیوٙس  ٚآٖ ایٗ اؾت و ٝاثط ثركی ؾیبؾتٞبی ٘ؾبضتی زض ثٟجٛز ؾالٔت
فّٕیبت ثب٘هٞب زض ایطاٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
هعادالت ّوشهاى

ثطای قٙبؾبیی اثط ٔتمبثُ ٔمطضات احتیبعی ضٚی افعایف ؾطٔبی ٚ ٝوبٞف ضیؿه
افتجبضی ،اظ ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ ،تب اثط ٔتمبثُ ثیٗ تغییطات ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه
ضا ا٘ساظ ٜثٍیطیٓ .ضاٞىبض ایٗ اؾت ؤ ٝتغیطٞبی زضٖٚظا (ضیؿه  ٚؾطٔبیٔ )ٝیتٛا٘ٙس ثٝ
فٛٙاٖ ٔتغیطٞبی تٛضیحی زض ٔسَ اؾتفبز ٜق٘ٛس .ایٗ ٔسَٞب ثٝنٛضت ظیط ٞؿتٙس:
ٔسَ ()3
ٔسَ ()4
و ٝزض آٖ
ثب٘ه ٔیثبقٙس.

زٔ ٚتغیط زضٖٚظا  ٚثٝتطتیت ٕ٘بیٙس ٜؾطٔبی ٚ ٝضیؿه افتجبضی
ٚ
اخعا اذالَ  ٚ ٚاثطات ٔٙحهطثٝفطز ثبثت یب تهبزفی ٞؿتٙس.
ٚ

رٍیىزد هتغیزّای اتشاری

یىی اظ ضٚیىطزٞب ثطای حُ ٔؿئّ ٝزضٖٚظایی  ٚحصف ٔتغیطٞبی تٛضیحی ،اؾتفبز ٜاظ
ٔتغیطٞبی اثعاضی اؾت .فال ٜٚثط ایٗ ،ضٚـ حسالُ ٔطثقبت زٔ ٚطحّٝای (٘ )2SLSیع ضٚـ
زیٍطی ثطای ایٗ ٔكىُ ٔیثبقس (ؾٛضی.)1392 ،
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زض تحمیك حبضط ،ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ضا ثٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی زضٖٚظا زض ٘ؾط ٔیٌیطیٓ.
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت زٔ ٚطحّٝایٔ ،ؿتّعْ تقییٗ اثعاضٞبی ٔٙبؾت اؾت و ٝثب
ٔتغیطٞبی تٛضیحی ٕٞجؿتٞ ٝؿتٙس أب ثب اخعا اذالَ اضتجبط ٘ساض٘س .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض اظ
ٔتغیطٞبی تٛضیحی  ٚتفبضُ ٔطتج ٝا َٚضیؿه  ٚؾطٔبی ٝثٝفٛٙاٖ اثعاضٞبی ٔٙبؾت اؾتفبزٜ
ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ ا٘دبْ قس ٜثٚٝؾیّ ٝضٚـ  2SLSزض خس٘ 4 َٚكبٖ زاز ٜقسٜاؾت.
ثطای حُ ٔكىُ زضٖٚظایی اظ ٚلف ٝأ َٚتغیطٞبی ٚاثؿت ٝاؾتفبز ٜوطزٜایٕٓٞ .چٙیٗ آظٖٔٛ
تكریم ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسَ ثٝفٛٙاٖ یه ٔسَ اثطات تهبزفی تٛنیف ٔیقٛز.
٘تبیح ثطآٚضز ضٚـ حسالُ ٔطثقبت زٔ ٚطحّٝای زض ٔقبزِ ٝؾطٔبی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس وٝ
ٔتغیط ٔمطضات احتیبعی اثط ٔثجتی ثط ؾطٔبی ٝثب٘هٞب زاضز  ٚاثط ٔقٙیزاضی ثیٗ ؾٛزآٚضی ٚ
ؾطٔبی ٝثب٘ه ٔكبٞس٘ ٜكسٜاؾتٕٞ .چٙیٗ زض ٔقبزِ ٝضیؿهٔ ،تغیط ٔمطضات احتیبعی اثط
ٔٙفی ٔ ٚقٙیزاضی ثط ضیؿه ثب٘هٞب زاضز ،یقٙی ثب افعایف ٔمطضات احتیبعی ضیؿه ثب٘هٞب
وبٞف ٔییبثس.
جدٍل٘ :4تبیح ثطآٚضز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت زٔٚطحّٝای
2SLS

هتغیز ٍاتستِ :ریسه

هتغیز ٍاتستِ :سزهایِ

هتغیزّای اتشاری:

هتغیزّای اتشاری:

C CAP(-1) LIQU REG SIZE

C RISK(-1) ROA REG SIZE

ًام هتغیز

ضزایة

آهارُ t

احتوال

ضزایة

آهارُ t

احتوال

C

17/54

3/05

0/00

30/12

3/92

0/00

SIZE

-0/74

-1/86

0/06

-2/07

-3/52

0/00

LIQU

0/05

1/26

0/20

-

-

-

ROA

-

-

-

0/20

0/31

0/45

REG

-2/09

-2/10

0/03

6/62

4/23

0/00

)CAP(-1

-0/05

-1/26

0/20

-

-

-

)RISK(-1

-

-

-

0/09

0/80

0/41
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اثز هستمین ٍ هتماتل سزهایِ لاًًَی ٍ ریسه :حدالل هزتعات سِ هزحلِای

ثطای تكریم اثطات ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ثیٗ ؾطٔبی ٝلب٘٘ٛی  ٚضیؿهپصیطی زض
ثب٘هٞبی ایطاٖ ،ضٚـ ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ ضا ثٝوبض ٔیثطیٓ .ضٚـ حسالُ ٔطثقبت ؾٔ ٝطحّٝای
ثطای ثطآٚضز زؾتٍبٔ ٜقبزالت ٕٞعٔبٖ ثٝوبض ٌطفت ٝقسٜاؾت .ضٚـ  3SLSیىی اظ ضٚـٞبی
ؾیؿتٕی ثطای ثطآٚضز ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ اؾت .ایٗ ضٚـ ثطای ترٕیٗ  ٕٝٞپبضأتطٞبی ٔسَ
ٕٞعٔبٖ ثٝوبض ٔیضٚز ٕٞ ٚجؿتٍی ثیٗ اخعا اذالَ ضا زض ٘ؾط ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ ثطذالف
ضٚـٞبی ته ٔقبزِٝای وبضایی ٔدب٘جی زاضز.
خس٘ 5 َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝاثط ٔتمبثُ ثیٗ ضیؿه  ٚؾطٔبیٔ ٝقىٛؼ اؾت .قٛاٞس ٘كبٖ
ٔیزٞس ؤ ٝمطضات ؾطٔبی٘ ،ٝؿجت ؾطٔبی ٝضا افعایف ٔیزٞس  ٚثٝعٛض ٕٞعٔبٖ ثب٘هٞب تحت
فكبض لطاض ٔیٌیط٘س تب ضیؿه افتجبضیكبٖ ضا پبییٗ ثیبٚض٘س .ثٙبثطایٗ یه افعایف زض ؾغح
ؾطٔبی ،ٝوبٞكی زض ؾغح ضیؿه افتجبضی ضا ثٝز٘جبَ زاضز .ایٗ ٘تبیح تٛؾظ یبفتٞٝبی
تحمیمبت ٔٙدیس ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)2012ثطای وكٛضٞبی آؾیبیی ٌ ٚبیسضا ٕٞ ٚىبضاٖ (،)2013
ثطای ثب٘هٞبی وب٘بزایی تبییس ٔیقٛز  ٚثب یبفتٞٝبی آٌبضٚاَ  ٚخبوٛظ ( )2001ثطای
وكٛضٞبی ایبالت ٔتحس ،ٜثٌٛبتف ٍٔ ٚبتٕی ( )2016ثطای وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ
آفطیمب ،آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( )2011ثطای ثب٘هٞبی ِجٙبٖ  ٚضیٓ ( )2001ثطای ثب٘هٞبی
ؾٛییؽ زض تضبز اؾت.
زض ٔسَ ؾطٔبی ،ٝؾٛزآٚضی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ثب ٘ؿجت ؾطٔبی٘ ٝساضز .ثطذالف یبفتٞٝبی
آِت٘ٛجبؼ ٕٞ ٚىبضاٖ و٘ ٝكبٖ زاز٘س ؾٛزآٚضی ٔٙدط ث ٝافعایف ٘ؿجت ؾطٔبیٔ ٝیقٛز.
ثب٘هٞب ث ٝخبی ایٙى ٝزض فقبِیتٞبی زیٍط ثٝذهٛل اٚضاق ثٟبزاض ؾطٔبیٌٝصاضی وٙٙس ،ثٝ
ثبظز ٜزاضاییٞبی ذٛز تىیٔ ٝیوٙٙس تب ؾطٔبیٝقبٖ ضا ثٟجٛز زٙٞس.
ا٘ساظ ٜثب٘ه اثط ٔقىٛؼ ٔ ٚقٙیزاضی ضٚی ؾطٔبی ٝثب٘ه زاضز .ایٗ قٛاٞس ثطذالف
یبفتٞ ٝبی ثٌٛبتف ٍٔ ٚبتٕی ،آٌبضٚاَ ٕٞ ٚىبضاٖ اؾت و٘ ٝتیدٌ ٝطفتٙس ا٘ساظ ٜثب٘ه اثط
ٔقٙیزاضی ضٚی ؾطٔبی٘ ٝساضز .ثٙبثطایٗ ثب٘هٞبی ثعضي اظ ٔعیت ذٛز ثطای زؾتطؾی آؾبٖتط
ث ٝثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝثطای افعایف ؾطٔبیٝقبٖ اؾتفبزٕ٘ ٜیوٙٙس .ایٗ ٚضقیت ٕٔىٗ اؾت ثٝ
زِیُ فسْ تٛؾق ٝیبفتٍی ثبظاض ؾطٔبی ٝزض وكٛض ایطاٖ ثبقس .زض ٔقبزِ ٝضیؿه ،ا٘ساظ ٜثب٘ه
ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ثب ؾغح ضیؿه افتجبضی ثب٘هٞب ٘ساضز .ایٗ ٘تیدٕٔ ٝىٗ اؾت ٘كبٖزٙٞسٜ

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال سوم ،شماره 5

72

ایٗ ٚالقیت ثبقس و ٝثطذالف یبفتٞٝبی آِت٘ٛجبؼ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ٚ )2007ثٌٛبتف ٍٔ ٚبتٕی
( ،)2015ثب٘هٞبی ثعضي ٘تٛا٘ؿتٝا٘س زض ٔسیطیت ضیؿىكبٖ اظ عطیك ٔتٛٙؿؾبظیٛٔ ،فك
فُٕ ٕ٘بیٙس.
ٔتغیط ٔمطضات احتیبعی اثط ٔثجت ٔ ٚقٙیزاض ثط ؾغح ؾطٔبی ٝثب٘ه  ٚاثط ٔقىٛؼ ٚ
ٔقٙیزاضی ثط ضیؿه افتجبضی زاضز ،وٙٔ ٝقىؽوٙٙس ٜایٗ اؾت و ٝچٟبضچٛة ٟ٘بزی ٚ
٘ؾبضتی زض ایطاٖ ضقیف ٕ٘یثبقس .ایٗ ٘تید ٝیبفتٞٝبی غاً٘ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2007ضا تبییس
ٔیوٙس و٘ ٝكبٖ زاز٘س ٔمطضات احتیبعی اظ ِحبػ آٔبضی ٔقٙیزاض  ٚضاثغٔ ٝثجت ثب تغییطات
ؾطٔبی ٝزاضز  ٚثطذالف یبفتٞٝبی آٚزٕٞ ٚ ٜىبضاٖ  ٚثٌٛبتف ٍٔ ٚبتٕی (ٔ )2016یثبقس.
ٔتغیط ٘ؿجت تؿٟیالت ث ٝزاضایی زض ٔقبزِ ٝضیؿه ٔقٙیزاض ٘یؿت و ٝزض تضبز ثب
یبفتٞٝبی آِت٘ٛجبؼ ٕٞ ٚىبضاٖ ٔیثبقس (و ٝضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙیزاض ثیٗ ٘ؿجت تؿٟیالت ثٝ
زاضایی  ٚضیؿه افتجبضی ضا ٘تیدٌ ٝطفتٙس)  ٚیبفتٞٝبی ثٌٛبتف ٍٔ ٚبتٕی ضا تبییس ٔیوٙس.
جدٍل ٘ :5تبیح ثطآٚضز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حسالُ ٔطثقبت ؾٔٝطحّٝای
3SLS
ًام

هتغیز ٍاتستِ :سزهایِ

هتغیز ٍاتستِ :ریسه
ضزایة

آهارُ t

احتوال

ضزایة

آهارُ t

احتوال

C

14/72

2/41

0/01

32/87

4/08

0/00

SIZE

-0/58

-1/44

0/14

-2/14

-3/60

0/00

LIQU

0/06

1/44

0/14

-

-

-

ROA

-

-

-

0/04

0/07

0/54

REG

-2/44

-2/30

0/02

6/45

4/15

0/00

CAP

-0/007

-0/10

0/91

-

-

-

RISK

-

-

-

-0/06

-0/45

0/65

هتغیز

تحث ٍ ًتیجِگیزی
زض ایٗ تحمیك ث ٝثطضؾی ٕٞعٔبٖ اثط ٔمطضات احتیبعی ثط ؾغٛح ؾطٔبی ٚ ٝضیؿهپصیطی
ثب٘هٞب ،ثب اؾتفبز ٜاظ یه ٕ٘20 ٝ٘ٛتبیی اظ ثب٘هٞبی زِٚتی  ٚذهٛنی زض وكٛض ایطاٖ ،عی
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ؾبَٞبی  85–94پطزاذتیٓ .اثتسا ٔسَ ٔٙبؾت ضا تكریم زاز ٚ ٜزضیبفتیٓ و ٝیه ٔسَ پبُ٘ ثب
اثطات ٔٙحهطثٝفطز ٔیثبقس و ٝآظٔٞ ٖٛبؾٕٗ ٘كبٖ زاز اثطات ٔٙحهطثٝفطز ،تهبزفی ٞؿتٙس.
ثٙبثطایٗ اظ ٔسَ اثطات تهبزفی  ٚضٚـ حسالُ ٔطثقبت ،ثٝفٛٙاٖ یه ثطآٚضزیبة ٔٙبؾت ،ثطای
ثطضؾی اثط ٔمطضات احتیبعی ثط ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه اؾتفبز ٜقس .ؾپؽ ضٚـ ٔقبزالت ٕٞعٔبٖ ضا
ا٘دبْ زاز ٚ ٜاثطات ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ثیٗ ؾغٛح ؾطٔبی ٚ ٝضیؿه ثطضؾی قسٕٞ .چٙیٗ ٞط
ٔقبزِ ٝاظ ؾیؿتٓ ٔقبزالت ثٚٝؾیّ ٝضٚـ حسالُ ٔطثقبت ثب ٔتغیطٞبی اثعاضی ثطآٚضز قس .یبفتٞٝب
٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝمطضات احتیبعی اثط ٔثجت ٔ ٚقٙیزاضی ثط ؾغح ؾطٔبی ٝثب٘ه  ٚاثط ٔقىٛؼ
ٔ ٚقٙیزاضی ثب ضفتبض ضیؿهپصیطی ثب٘هٞب زاضز و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثب٘هٞب ثب افعایف ٔمطضات
احتیبعی ،ؾغح ؾطٔبی ٝذٛز ضا افعایف  ٚؾغح ضیؿه ذٛز ضا وبٞف ٔیزٙٞس .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ
٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝمطضات احتیبعی ثط ضٚی ضفتبض احتیبعی ثب٘هٞب اظ عطیك وبٞف ضیؿه ٚ
افعایف ؾطٔبی ،ٝاثط ٔثجت زاضز.
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