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ها،می
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فعالیت
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گذاریبانکدربخشهای


تر،ترکیببهینهسرمایه

ایروشن

بانکوبررسیعملکردآناستفادهگردیدهتابتوانبهگونه
مختلفاقتصادیرامشخصکرد.
ووزنهای

هایواقعیتسهیالتاعطاییدرهریکازبخشهادرسال ۲۹


درنهایتپسازمقایسهمیانوزن
شکافواختالفمیانوزنهای

یشترین
توجهمیانآنهامشهوداست.برایناساس،ب 


بهینهدراینسال،اختالفقابل
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توجهبیشتردولتوبانکمرکزیدرحمایتازاینبخشرانشانمیدهد .
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 -1مقدمه
ها،صندوقهاومؤسساتاعتباریدرصنعتبانکداری


مؤسساتمالیاعمازبانک
باافزایشروزافزون 
هادرجذبسپردههایمشتریانواعطایتسهیالتهستیم.لذابرخالف


کشور،شاهدافزایشرقابتمیانآن
گذشته،بانک هاومؤسساتمالیبرایافزایشتوانرقابتیخودوهمچنینکاهشخطربروزضرروزیان

برایبانکوسهامدارانآن،بازنگریوتوجهبهکلیهجوانبعملکردیبانکرادرسرلوحهفعالیتهایخود

قراردادهاند .

گذاریبانکدربخشهای


دراینمیانتوجهبهریسکومخاطرهموجوددرتخصیصمنابعویاسرمایه
بودهورعایتآنمیتواندبرسودو

مختلفاقتصادیاعمازصنعت،خدمات،کشاورزیو...بسیاربااهمیت 
زیانبانکویاکاهشمطالباتمعوقوسررسیدگذشتهبانکنقشموثریداشتهباشد.چراکهعالوهبر
هاصورتمیگیرد)،توجه


هایمالیآن
بررسیریسکاعتباریمشتریان(کهمعموالًازطریقبررسیصورت
کهمشتریدرآنمشغولبهفعالیتاست،بسیارحائزاهمیتمیباشد.

بهنوعفعالیتویابخشاقتصادی
برایمثال،انتظارمی رودوصولتسهیالتاعطاییدربخشکشاورزیکهتاحدزیادیبهشرایطجویو

اقلیمیوابستهمی باشد،همراهبانوسانشدیدودربخشخدماتهمراهباریسکونوسانکمتریباشد.لذا

قالهبهدنبالتعیینتخصیصمنابعبهینهبانکدربخشهایمختلفاقتصادیباتوجهبهریسکو

دراینم
مخاطرهموجوددرهریکازاینبخش هاهستیم.بهبیاندیگر،بهدنبالپاسخبهاینسؤالهستیمکه

هایمختلفاقتصادیتاچهحدیمیتواندبردرآمد


توجهبهمسالهریسکدرتخصیصمنابعبانکبهبخش
بانکاثرگذارباشد؟ 
برای پاسخ به این سؤال ،می توان از مدل مارکوئیتز استفاده کرد .لذا در مطالعه حاضر ،در چارچوب
نظری مدل مارکوئیتز ،از الگوی درآمد مورد انتظار   -واریانس ،برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی
عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونهای روشنتر ،ترکیب بهینه سرمایهگذاری بانک در بخشهای
یکیازبانکهایتجاریکشوردرطی

مختلفاقتصادیرامشخصکرد.برایاینمنظور،ازدادههایفصلی

سالهای۴۳۸۸و۴۳۲۹استفادهگردیدهاست .

 -2پیشینه تحقیق
انجامشده در داخل و خارج کشور در رابطه با نظریه پرتفویو
در این بخش به بررسینتایجمطالعه های  
میکنیم.
تعیینپورتفویبهینهتسهیالتاعطاییدربانکاشاره 
برنامهریزی خطی اقدام به تعیین ترکیب بهینه
عسگرزاده ( )۴۳۸۱در پژوهشی به کمک مدل  
بانکهاومؤسساتمالیواعتباریبهمنظوردستیابیبهحداکثر
(تخصیصبهینهپرتفوی)تسهیالتاعطایی 
مینماید .
بانکها 
میزانسوددهیبرای 
برنامهریزی
زاهدی کیوان و خوشبخت ( )۴۳۸۸در پژوهشی تالش نمودند تا با طراحی یک الگوی  
ریاضی چند شاخصه به تخصیص بهینه تسهیالت و اعتبارات بانک توسعهصادرات ایران به متقاضیان آندر
بخشهای متقاضیتسهیالت،
بخشهای مختلف اقتصادی بپردازند .نتایج تحقیق حاکی از بود که در میان  
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بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را داراست .همچنینمحدودیت توجه به
تأثیرگذارترینمحدودیتهای پیش روی

ریسک بازار و موجودی منابع ارزی و محدودیت منابع ریالی بانک 
بانکبودند .
الگویبرنامهریزیریاضی

کریمیوزاهدیکیوان()۴۳۸۲درپژوهشخودسعیدارندتاباطراحییک
کهمهمترینبانککشوردرتخصیصو

چندشاخصهکهمبتنیبرمنطقفازیاست،مدیرانبانککشاورزی
میباشد رادرجهت تخصیص بهینه تسهیالت به متقاضیان در
توزیع اعتبار های بخش کشاورزی در کشور  
محدودیتهایپیشروی

گونهایکهضمندرنظرگرفتنقیودو
بخشهایمختلفکشاورزییارینماید.به 

بانکوشرایطعدمقطعیتدرمیزاندقیقاعطایتسهیالتبیشترینمطلوبیتنصیبمدیریتبانک گردد.
نتایج تحقیق حاکی از این است که الگوی بهینه تخصیص تسهیالت باید به صورت  ۴۳/۹۱درصد بخش
زراعت ۱/۰ ۴،درصد بخشباغبانی ۴۴/2۹،درصد بخش دامداری ۱/۰ ۴،درصد بخش طیور 2/2۹،درصد
ماشینآالت کشاورزی ۴۸/۹۱،درصد

بخش شیالت۱/۰ ۴،درصد بخش منابع طبیعی ۱/۰ ۴،درصد بخش 
بخشهایغیرکشاورزیتغییر
بخشخدماتکشاورزی۹۳/۹۱،درصدبخشصنایعکشاورزی۷/۰۴،درصد 
یابد .از این رو ،الگوی فعلی تخصیص اعتبار ها و تسهیالت بانک کشاورزی بهینه نبوده و نیاز بهتعدیل و
بازنگریدردرصدهاومقادیرتسهیالتوجوددارد .
مهرآرا،محسنوصادقیان،صغری()۴۳۸۲در پژوهشی ،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانکسامانرا
یافتهها نشان
بهدستآوردهاند  .

بهینهسازیپرتفوی مارکوویتز 
بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل  
در قالب  
بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم
میدهد که به ترتیب  

در پرتفوی بهینه تسهیالت بانک برخوردارند .اعتبار های اعطایی به بخشکشاورزی و ساختمان و به ویژه
میشود .نتایج مشابهی نیز برای
داراییهای ریسکی برای نظام بانکی محسوب  

صنعت و معدن از جمله 
میآید.مقایسهرونداعطایتسهیالتبانکسامانازسال۴۳۸۴تا۴۳۸۱
پرتفوییکنظام بانکیبهدست 
رضایتبخشی با الگوی

میدهد که پرتفوی بهینه تسهیالت تا حد 
با پرتفوی بهینه به دست آمده ،نشان  
سالهای
تخصیص اعتبار ها در این دوره سازگار است .همچنین ،پرتفوی تسهیالت اعطایی بانک در طول  
نزدیکترشدهاست؛اماهنوزروشمارکویتزمبتنیبراصلحداکثرسازیسودو

گذشتهبهپرتفویبهینهآن
تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح

محدودکنندهاش ،قادر نیست بخشی (هر چند کوچک) از 

مفروضات 
دهد؛ بنابراین ،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به
رویههای رسمی و غیررسمی درنظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی
محدودیتها و  

است .
تصمیمگیری به منظور

مطالعهای تحت عنوان «ایجاد یک سیستم 

قدسی پور و برایان ( )۴۲۲۸در 
برنامهریزیخطی
انتخاببهترینتولیدکننده»تالشنمودند بهکمکترکیبروشتحلیلسلسلهمراتبیو 
و با در نظر گرفتن فاکتورهای مناسب ،روشی را برای انتخاب بهترین تولیدکننده با توجه به قیود و
ارائهشده در مقایسه با روش
محدودیتهای پیش روی ارائه نمایند .نتایج حاکی از این است که روش  
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دقیقتر بودهو
برنامهریزی خطی معمولی به دلیل دخالت نتایج و آثار چندین شاخص  در تابع هدف مدل  

قبولتراست.
قابل 
نتایج 
برنامهریزی خطی سعی در ارائه الگوی بهینه تخصیص
جاوو ( )۹۰۰۴در پژوهشی به کمک مدل  
هنگکنگ نمود .در این مطالعه تابع هدف ،دستیابی به باالتریننرخ
بانکهای کشور  
اعتبارات و تسهیالت  
عبارتاند ازمجموع

میباشد .متغیرهای تصمیم در این پژوهش 
هنگکنگ  
بانکهای  
بازگشت سرمایه برای  
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،بازرگانی ،مسکن و انرژی .نتایج حاکیاز آن است که
اعتبارات و تسهیالت به  
بخشهای مختلفاقتصادیمتفاوت
الگوی بهینه حاصل با الگوی فعلیتوزیعاعتبارات وتسهیالت بانکی به  
بانکهایاینکشورافزوده
بودهودرصورتاجرایالگویبهینهدرحدود۹/۷درصدبهمجموعسوددریافتی 
میشود .

۴
روشهای کمی دیگر نظیر ریسک
اسکاتمن و سیز ( )۹۰۰۴با استفاده از الگوریتم ژنتیک همراه با  
روشهای
آنها از  
نمودهاند  .
بهینهسازی پرتفوی با تأکید بر ریسک اعتباری  
اعتباری ،اقدام به حل مسأله  
کمی تعیین ریسک اعتباری پرتفوی بهمنظور محاسبه اشکال گوناگون ریسک پرتفوی همچون زیان مورد
بهینهسازیریسکوبازدهسبدهای
انتظاروزیانغیرمترقبهاستفادهکردهودرنهایتازایناطالعاتبرای 
میتواند قیود جدیدی همچون
پژوهشگر چگونه  

میدهد که 
میگیرند .این مطالعه نشان  
انتخابی بهره  
فرایندبهینهسازیخودواردسازد .

شرایطجدیداقتصادیرادر
۹
برنامهریزی خطی چند هدفه به تخصیص
کپلین و کورنبالت ( )۹۰۰۱در پژوهشی به کمک مدل  
سرمایهگذاری با توجه به شرایط ریسکو

طرحهای 
اعتبارات چندین موسسه مالی در آمریکا برای اجرای  
بخشها پرداختند.ایناهدافشاملکسبباالترینسودهی(نرخبازدهیسرمایه)برای
عدمقطعیتدراین 
هایسرمایهگذاری

مؤسسه های مذکور ،کمترین استفاده از نیروی کار و مواجه با کمترین  ریسک در  
طرح
برنامهریزیخطی کالسیک
تعیینشده توسط مدل  

سرمایهگذاری 

طرحهای 
است .نتایج حاکی ازآن بودکه  
برنامهریزی چند هدفه مورد استفاده برای مؤسسه های مالی مذکور دارایسوددهی بیشتر
نسبت به مدل  
میباشد .
البتهباریسکیبهمراتبباالتر 
تنوعبخشی ساده روی ریسک (با تفکیک ریسک سیستماتیک از
گوردن تانگ )۹۰۰۱(۳به پژوهش ،اثر  
تنوعبخشی با یک اندازه پرتفوی بین  ۴۰تا  ۴۱سهمی
میپردازد .به عقیدهوی منفعت  
غیرسیستماتیک) 
میشود،تنهاقسمتریسکسیستماتیکباقی
تنوعبخشیحذف 
میرودوزمانیکهریسکحاصلاز 
تحلیل 
تنوعبخشی
میماند .وی معتقد است که وجود ریسک سیستماتیک دلیلی برای این است که چرا منافع  

تنوعبخشی قابل حذف
صرفنظر از اندازه پرتفوی ،ریسک سیستماتیک از طریق  
مییابد  .
پرتفوی کاهش  
میگیرند .
سهامهادریکزمانتوسطعواملاقتصادیکالنتحتتأثیرقرار 
نیست،زیراهمه 
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 -3تئوري پرتفولیو
لغت پرتفولیو به طور ساده ،به ترکیبی از داراییها گفته میشود که توسط یک سرمایهگذار (فرد یا
موسسه) برای سرمایهگذاری تشکیل میشود .از نظر تکنیکی ،یک پرتفلیو دربرگیرنده مجموعهای از
گذاراست.بسیاریازمردمازطریقبرنامهریزیوبر


گذاریشدهیکسرمایه

هایواقعیومالیسرمایه

دارایی
هایواقعیومالی)راتشکیلمیدهند؛به


ها(دارایی

مبنایعلمیویاتصمیممعمولی،پرتفلیوییازدارایی
پرتفلیومجموعهدارایی هاییکنفریاسازماناست.بااینمقدمهبهتجزیهو

عبارتدیگرمیتوانگفت

تحلیلمدلتئوریکالسیکپرتفلیوکهتوسطمارکوئیتزارائهشدهاست،خواهیمپرداخت .

 -1-3مدل ماركوئیتز
۱

در سال  ۴۲۱۰هری مارکوئیتز  مدل اساسی پرتفولیو راارائه کرد که مبنایی برای تئوریهای مدرن
سازیپرتفلیومیتواند


پرتفلیوقرارگرفت.ویبرایاولینباربهصورتکمینشاندادکهچراوچگونهتنوع
گذاری)یکسرمایهگذارشود .مارکوئیتزنشانداد،ازآنجاکه


باعثکاهشریسکپرتفلیو(مجموعهسرمایه
سرمایهگذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند ،باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در

سرمایه گذاریخودبزنند؛بهعبارتدیگرتشکیلیکپرتفلیومتنوع،میزانریسکراتاحدزیادیکاهش

میدهد .

۱
رامطرحکرد.پرتفلیوکارابهمعنایترکیبمطلوبدارائیهابه

مارکوئیتزهمچنینمفهومپرتفلیوکارا 
گذارانمیتواننداز


ازاینرخبازدهمعینبهحداقلرسیدهباشد.سرمایه
نحویاستکهریسکپرتفلیودر
طریقمشخصکردننرخبازدهموردانتظارپرتفلیووحداقلکردنریسکآندراینسطحبازده،پرتفلیو
کارارامشخصکنند .
رمایهگذاران
مفروضاتاساسیمارکوئیتز،مبنایمدلویراشکلمیدهد.طبقمفروضاتمارکوئیتز،س 

گیریمنطقیعملمیکنندکهاین


بازدهرامطلوبدانستهوازریسکگریزانهستند،بهعالوهدرتصمیم
هامیشود؛بنابراینمطلوبیت سرمایهگذاران،تابعیاستازبازده

امرباعثحداکثر شدن بازدهمطلوبآن
موردانتظار وریسک که این دو عامل ،پارامترهای اساسی تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری هستند؛ به
ییها ،به دنبال پرتفویی هستیم که واریانس کمتر و ارزش
عبارت دیگر ،در مسئله بهینهسازی سبد دارا 
تفاوتیچنینتابعمطلوبیتیمیباشد :


هایبی

انتظاریبیشتریتولیدکند.شکلزیرنماییازمنحنی

شکل  :1منحنیهاي بیتفاوتی سرمایهگذاران
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هایبی تفاوتیچنانچهریسکافزایشیابد،بایستیارزشانتظاری


،درهریکازمنحنی
براساسشکلباال
بازدهبهنسبتبیشتریافزایشیابدتاهمانمیزانمطلوبیتاولیهبهدستآید .
اما پیش از پرداختن به نحوه کارکرد مدل مارکوئیتز و معرفی ورودیهای مورد نیازاین مدل ،توجه
داشته باشید هر پرتفلیویی که تشکیلمیشود ،به طور معمول ،درطول چندین دوره نگهداری میشود.
بنابراین ازآنجاکهتئوریپرتفلیوباوقایعمربوطبهگذشتهووقایعموردانتظار درآیندهسروکاردارد،در
صورتیکهبخواهیمتصمیمیرادرخصوصپرتفلیودرآیندهاتخاذکنیم،بایدازمقادیرمربوطبهپیشبینی

آیندهوچنانچهبخواهیمماننداینمقاله،عملکردپرتفلیورابرایدورههایگذشتهارزیابیکنیم،ازمقادیر

کنیم.باذکراینمطلب،بهبیانورودیهای


هوقایعگذشتهاستفادهمی
واقعیریسکوبازدهکهمربوطب
اصلیوموردنیازمدلمارکوئیتزیعنیبازدهوریسکپرتفلیومیپردازیم .


 -2-3وروديهاي مدل ماركوئیتز
همانطورکهاشارهشد،مطلوبیتیکسرمایه گذارتابعیاستازمقادیربازدهوریسکپرتفولیو.دراین

قسمتبهمعرفیوبررسینحوهمحاسبهایندومتغیرمیپردازیم .

الف) بازده پرتفولیو
بازدهیکپرتفلیوازطریقمحاسبهمیانگینوزنیبازدهیهریکازداراییهاو یاپروژههایمختلف

ییها رامحاسبهکرد.برایاین
گذاریبهدستمی آید.لذادرابتدابایستیبازدهیهریکازدارا 


سرمایه
ییها برای  nدوره در دست باشد،
منظور ،چنانچه فرض کنیم دادههای مربوط به بازدهی هر یک از دارا 
امینداراییبهشکلزیرقابلمحاسبهخواهدبود :

بازدهیi
n

w

()۴

ik Rik

E ( Ri ) 

k 1


امازکلدارائیها،دردورهkام

کهدرآن    Rikبیانگربازدهیدورهkامداراییiامو  wikسهمدارائیi
گذاری،بازدهیپرتفلیوبهصورتزیرقابلمحاسبه


یاپروژهسرمایه
میباشد .حالبافرضوجود  mدارایی 

خواهدبود :
m

)  x E(R

()۹

i

i

E(Rp ) 

i 1

اممیباشد .
امویابهعبارتیدرصدوجوهقابلسرمایهگذاریدرپروژهیادارایی i

کهدرآن  xiوزنداراییi
ب) ریسک پرتفولیو
دراینقسمتنیزدرابتدابهاندازهگیریومحاسبهریسکهردارایی (موجوددرپرتفلیو)پرداختهو

سپسدرخصوصنحوهتعیینریسکپرتفلیوبحثخواهیمکرد.درمدلاولیهمارکوئیتزبرایاندازهگیری
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هااستفادهمیشود.چراکهازنظر


گذاری،ازواریانسبازدهیهریکازآن

ویاپروژهسرمایه
ریسکهردارایی
آماری ،واریانس بازدهی یک دارایی ،پراکندگی آن را در حولوحوش ارزش مورد انتظار بازدهی آن
هابیشترباشد،میزانریسکوواریانسآنهابیشترخواهد


کند،لذاهرچهپراکندگیبازدهی

گیریمی

اندازه
ییهای مختلف برای سرمایهگذاری
بود .در نتیجه ،واریانس ،یک معیار منطقی برای محاسبه ریسک دارا 
گذاریمیتوانازرابطه۳استفادهنمود .


یاپروژهسرمایه
محسوبمیشود.برایمحاسبهواریانسیکدارایی


()۳

( Rik  E ( Rik ))2

n

w

ik

var(Ri )   i2 

k 1


حالهمانطورکهاشارهشد،ریسکپرتفولیوتوسطواریانسبازدهآنوهمانندمحاسبهریسکهریک
ییها محاسبه می شود .رابطه مربوط به واریانس پرتفلیو ،پس از انجام یک سری محاسبات و
از دارا 
سازی،بهصورتزیرمیباشد :


خالصه
m

()۱

) cov(Ri , R j

j

m

 x x
i

var(R p ) 

i 1 j 1

ویابهطورسادهتر 

m

m

 2p   xi x j ij

()۱

i 1 j 1


عبارتفوقنقشایجادتنوعدرپرتفویرابهخوبینشانمیدهد.برایتوضیحبیشتر،رابطه۱رابهصورت

زیربازنویسیمیکنیم :

() 2

m

m

m

i 1 j 1

i 1

 2p   xi i2   xi x j ij



وعبارتدوم،هنگامیکه  i  jباشد،بهدست

عبارتاولسمتراسترابطهفوق،هنگامیکه  i  j

یلدهنده
ییهای تشک 
آمده اند.باتوجهبهاینرابطه،ریسکپرتفلیو نهتنهابهمیانگینواریانسبازدهدارا 

پرتفلیوبستگیدارد،بلکهبهکوواریانسمیانآنهانیزبستگیدارد.حالازآنجاکهواریانسهموارهمثبت

و،تنهادرصورتمنفیبودنکوواریانسمیانبازدهها،میزان

میباشد،بااضافهشدنیکدارایی بهپرتفلی

ریسککاهشخواهدیافت .
ییها را میتوان به شکل سادهتری نیز نشان داد .همانطور که از آمار
این حُسن تنوعسازیدردارا 
هارانشانمیدهد.البتهبایستی


دانیم،ضریبهمبستگیمیاندومتغیر،معیاریاستکهرابطهمیانآن

می
توجهداشته باشیدکهاینمعیار،علترابطهرا نشاننمی دهدوتنهاوجودوعدموجودآنوهمچنین
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جهت این رابطه را نشان می دهد؛ به عبارت دیگر ،ضریب همبستگی ،معیار نسبی از روابط است که بین
رتزیرمیباشد :

] [1,1تغییرکردهوتفسیرحاالتحدیآنبهصو

ضریب همبستگی

تفسیر

 +۴
۰
 -۴

همبستگیبهطورکاملمثبت 
فاقدهمبستگی 
همبستگیبهطورکاملمنفی 


بهصورتزیرمحاسبهمیشود :

حالبرایمثال،ضریبهمبستگیمیانبازدهدودارایی  Riو  R j


 ij

 i j

()۷

 ij
 i2 2j



) cov(Ri , R j
) var(Ri ) var(R j

 ij 



راکهمعرفریسکپرتفلیومیباشد،بااستفادهازرابطه۷بازنویسیکرد .

اکنونمیتوانرابطه2


m

m

m

i 1 j 1

i 1

 2p   xi i2   xi x j  ij i j

()۸


ییها در پرتفوی را در کاهش ریسک
با توجه به رابطه فوق ،به راحتی میتوان تأثیر تنوعسازی دارا 
مربوطبهآنمشاهدهکرد.برایمثالفرضکنیدکهپرتفوی pتنهاشاملیکدارایی ( ) R1باشد.حالبا
افزودهشدنیکداراییجدید( ) R2بهاینپرتفو،سهحالتمختلفمتصوراست :
 )۴چنانچه  12  1باشد،هیچامکانیبرایکاهشریسکپرتفلیووجودندارد.دراینحالت،باورود
داراییجدیدهمعبارت

m

2
i

x
i

افزایشمییابدوهمعبارت



i 1

m

j

m

 x x ρ σ σ
j ij i

i

.

i=1 j=1

باشد،علی رغمصفربودنعبارتمربوطبهکوواریانس،بازهمبهدلیلصفرنبودن

 )۹چنانچه  ρ12 =0
اضافهشده،میزانریسکافزایشخواهدیافت.
واریانسدارایی 
 )۳چنانچه   ρ12 =-1باشد،بهعلتمنفیبودنعبارتمربوطبهکوواریانس،امکانکاهشریسکپرتفو
وجوددارد .
ییها به ندرت وجود دارد؛ اما سرمایهگذاران
در دنیای و اقعی ،همبستگی کامل و یا صفر میان دارا 
ییهایی هستندکهبایکدیگرهمبستگیمنفی
سازی،بهمعنایسرمایهگذاریدردارا 


منطقی،بهدنبالتنوع
2
ویاهمبستگیمثبتناچیزیداشتهباشندتابتوانندازافزایشبیشازحدریسکخودجلوگیریکنند  .
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 -3-3تعیین پرتفوي كارا
پسازمعرفیمتغیرهایاصلیمدلمارکوئیتز،می توانبادردستداشتناطالعاتمربوطبهبازدهو

ییهای موجوددرپرتفلیو،بهبررسیپرتفلیوهایکارایمدلپرداخت.فرضکنیدبتوانباترکیب
ریسکدارا 
هایسرمایه گذاریدرقالبپرتفلیوهایمختلف،تعدادنامحدودیازاینپرتفولیوهامانند


ویاپروژه
ییها
دارا 
شکلزیردرنظرگرفت؛،هرنقطهدرشکلزیر،نشان دهندهترکیبیازبازدهموردانتظاروریسکیاستکه

ازطریقتشکیلپرتفلیویموردنظرقابلدستیابیاست .


شکل  :2تركیبات مختلف بازده مورد انتظار و ریسک و تشکیل پرتفوهاي مختلف

در شکل فوق ،کلیه نقاط قابل دستیابی قابل ترجیح نیستند؛ اما با رسم منحنی  ABبه شکل زیر،
مجموعه ای کارا (مرز کارایی) از پرتفلیوها به دست خواهد آمد .میتوان نشان داد که نقاط واقع بر این

منحنی ،بر کلیه نقاط زیر آن اولویت دارند .برای مثال دو نقطه  Mو Nرا درنظر بگیرید .همان طور که
مشاهدهمیشود،پرتفویMباداشتنریسکیمشابهپرتفوی،Nدارایبازدهبیشترینسبتبهآناست؛لذا

پرتفویMبرپرتفویNترجیحوبرتریدارد .

شکل  :3تشکیل مرز كاراي پرتفوها
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برایبهدست آوردنمجموعهپرتفلیوهایکارا،می توانازروشالگرانژ استفادهنمودکهدرادامهبه آن
میپردازیم .


 -4-3حل مدل ماركوئیتز با استفاده از روش الگرانژ
ییها،بهدنبالپرتفوییهستیمکهواریانسکمتر
دانیم،درمسئلهبهینهسازیسبددارا 


همانطورکهمی
و بازده بیشتری را تولید کند .برای این منظور ،برای یافتن پرتفوی کارا میتوان از حداکثرسازی تابع
مطلوبیتبهشکلزیراستفادهکرد :
1


U ( R p )  E  R p   var(R p ) 
2



()۲


که در آن  )  U(R pبیانگر مطلوبیت حاصل از نگهداری یک سبد دارایی با بازدهی پرتفلیو   R pو
واریانس )  var(R pاست.دراینجا  همانضریبریسکگریزیاستکهبهطورمعمولمیزانآنبین
گذارافزایشمییابدو


پذیریسرمایه

باشدکههرچهبهسمتیکافزایشیابد،میزانریسک

صفرویکمی
بلعکس  .۷همانطور کهازرابطه  ۲مشخصاست،مطلوبیتنگهدارییکسبدداراییرابطهمثبتیبابازده
انتظاریورابطهایمنفیباواریانسیانوساناتبازدهآندارد .

ینهسازی مسئله فوق ،میتوان با فرض ثابت بودنریسک بازدهیها ،ریسک را به حداقل
حال برای به 
رساندویاباثابتدرنظرگرفتنمیزانریسک،اقدامبهحداکثرسازیبازدهپرتفویکرد.لذادراینجانیزاز
همانمورداول،یعنیحداقلسازیریسک(واریانس)پرتفویبافرضویامحدودیتثابتبودنمیزانبازده

آن،استفادهخواهیمکرد؛اماگاهیاوقاتنیازاستکهمحدودیتدیگرینیزبهمدلمارکوئیتزاضافهشود؛
)میباشد.وجوداینمحدودیتبرایآناستکه
ییها (  xi  0
اینمحدودیتهمانمثبتبودنوزندارا 
۲
۸
جلوی بروز حالتی به نام فروش استقراضی گرفته شود که در آن وزنها میتوانند منفی نیز باشند .
همچنین محدودیت معمول برابر یک بودن وزن ها نیز باید لحاظ گردد .در نهایت ،تابع هدف و
محدودیتهایمدلبهصورترابطه۴۰خواهدبود .


m

()۴۰

ij

m

 x x 
j

i

min var(R p ) 

i 1 j 1

m

)p

 x E(R )  E(R
i

i

i 1

1

m

i

x
i 1

xi  0
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حالبااستفادهازتابعالگرانژداریم :






m

i





m

 x E ( R )    1   x
i 1

2

i

i

i 1


 1 
 E(R p ) 


m

ij

m

 x x 
i

j

j 1

L

i 1


برایبهدستآوردنجواببهینه،بایدمشتقجزئیتابعباالرانسبتبه  xiوλهامحاسبهومساوی
جوابهای مسئله (  xiها) را به دست

صفر قراردهیم .پس از حل مجموعه معادالت خطی به شرح زیر،
خواهندآمد.
 1 E ( Ri )  2  0

 x E(R )  0
i

i

0

n

ij

x 
j

j 1

L

xi

L
 E(R p ) 
1
i

x

L
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 -۵-3منحنیهاي بیتفاوتی 10و انتخاب یک پرتفلیوي بهینه
بعدازاینکهمجموعهپرتفلیویکاراازطریقمدلکارکوئیتزتعیینشد،سرمایهگذارانبایدازمیاناین

مجموعه،یک  پرتفلیومناسبراانتخابکنند.درحالتکلیمدلمارکوئیتز،یکپرتفلیوبهینهرامشخص
ایازپرتفلیوهایکارارابررویمنحنیمشخصمیکندکههمگیباتوجهبهریسک


کند،بلکهمجموعه

نمی
وبازدهموردانتظار،پرتفلیوهایبهینههستند .
موردانتظارکهانتظاراتفردیسرمایهگذارانراپوششدهد،از

برایانتخابیکترکیبریسکوبازده
منحنیهای بیتفاوتی استفاده میشود .توجه داشته باشید که سرمایه گذار همواره به دنبال دستیابی با

باالترین منحنی مطلوبیت میباشد که در نتیجه در صورت عدم وجود محدودیت خاص ،پرتفلیوی بهینه
تفاوتیسرمایهگذارومنحنیمرزکارایی،اتفاق


گذاردرنقطهتالقیمیانباالترینمنحنیبی
برایهرسرمایه
میافتد .
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پسازمعرفیمدلمارکوئیتزونحوهحلآنبایستیبرایتعیینبهینهسرمایهگذاریبانک،نوعریسکی

ایه گذاری بانک با آن روبرو هستند ،مشخص و سپس معیاری کمی برای آن معرفی
که فعالیتهای سرم 
گردد .از آنجا که به طور معمول ،نرخ سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیالت در بخشهای مختلف
باشد،نمیتوانازشاخصنرخسود


کند،براساسمصوبهشورایپولواعتبار،ثابتمی

اقتصادیدریافتمی
هاوفعالیت هایمختلفاقتصادیاستفادهکرد.دراینحالت(باوجودثابت


هیالتاعطاییبهاینبخش
تس
بودن نرخ سود تسهیالت) ،منبع اصلی نوسان درآمدهای مورد انتظار بانک ،نوسان در نسبت وصولیهای
تسهیالت اعطایی میباشد .بر همین اساس ،میزان وصولیهای تسهیالت اعطایی به هر یک از بخشهای
اقتصادی،بهآنچهبایدوصولشود،بهعنوانمعیاربازدهوواریانسآنبهعنوانریسکدرنظرگرفتهشده
است .

 -4جامعه آماري و دادههاي پژوهش
هایپژوهشبرگرفتهازترازیکیازبانکهایخصوصیکشوردرمقاطعسهماههازبهار۴۳۸۸تا


داده
هایابخشهای


هریکازفعالیت
پایاناسفندسال۴۳۲۹استکهدرمجموعدربرگیرنده۹۰مشاهدهبرای
مختلفدریافتکنندهتسهیالت ،شامل ۸بخشکلیصنعتومعدن،بازرگانی،خدمات،مسکن،لیزینگ،

کشاورزی،ارزیوسایراست.همچنینمحاسبهمنحنیکارایمارکوئیزویاتعیینپورتفویبهینهتسهیالت
میباشد ،با استفاده از نرمافزار  GAMS۴۴که یکی از بهترین
اعطایی بانک که به معنای حل مدل   ۴۰
افزاریبرایحلمدلهایتحقیقدرعملیاتاست،صورتگرفتهاست .


هاینرم

بسته

 -۵تجزیه و تحلیل نتایج
هایابخشهای


پرتفویبهینهبانک،هریکازفعالیت
همانطورکهاشارهشد،دراینمقالهبرایتعیین
شدهاند.در
گذاریدرنظرگرفته 


یاپروژهسرمایه
مختلفدریافتکنندهتسهیالتازبانکبهعنوانیکدارایی

هایمعمول(برابریکبودنمجموعوزنهاوهمچنین


دربرآوردپرتفویبهینه،عالوهبرمحدودیت
نهایت،
برایهریکازآنهادرنظرگرفتهشدهاست؛چراکهحتی

ریکازآنها)،حداقلوزن %۰/۱

مثبتبودنه
اگراعطایتسهیالتدربرخیازبخش هابرایبانکصرفهاقتصادینداشتهباشد،بازهم بهلحاظوجود

شهاراقطع
اجتماعی،بانکنمیتوانداعطایتسهیالتدراینبخ 

محدودیتهایقانونیویامالحظه های 

هایبهینهتسهیالتاعطاییبهبخشهایمختلفو


ایبینوزن

کند.حالبهجهتبررسینتایج،مقایسه
وزن هایبهدستآمدهازعملکردواقعیبانکدرسال ۴۳۲۹صورتگرفتهاستکهبهصورتجدولزیر

ارائهشدهاست :
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جدول  :1مقایسه وزنهاي بهینه تسهیالت اعطایی به بخشهاي مختلف و عملکرد واقعی بانک در
سال 13۳2
صنعت و
معدن
وزنهایعملکردسال ۳۳/۱  ۲۹

وزنهایپرتفویبهینه 


 ۹۹/۴

بازرگانی

خدمات

مسکن

 ۹۳/۱

 ۴۷/۲

 ۴۴/۷

لیزینگ كشاورزي

 ۴۷/۷
 ۴۲/۸
 ۳۹/۹
منبع:یافتههایتحقیق 


ارزي

سایر

 ۱/۴

 2/۸

 ۹/۰

 ۰/2

 ۳/۱

 ۹/۲

 ۴/۱

 ۰/۱


هایواقعیتسهیالتاعطاییدرهریکازبخشهادرسال،۲۹از


فوق،پسازمحاسبهوزن
درجدول
،ریسکپرتفویواقعیبانکتعیینوسپسوزنهایبهینهمرتبطبااینسطحازریسکبه

طریقرابطه2
هایواقعیووزنهای پرتفوی


شود،میانوزن

اند.همانطورکهدرجدولفوقنیزمشاهدهمی

دستآمده
بهینه بانک ،تفاوت قابلتوجهی وجود دارد .برای مثال ،وزن بهینه محاسبهشده برای تسهیالت اعطایی به
یکه وزنواقعیآندرسال ۲۹در
بخشصنعتومعدندرحدود ۹۹/۴درصدبهدستآمدهاست،درحال 
درصدمیباشد.

حدود۳۳/۱
 -6نتیجهگیري
مقادیربهینهومقادیرعملکردیدراینسال،درصداختالفمیانآنهارا

برایمشخصشدنتفاوتواقعی
نشاندادهایم .

درهریکازبخشهابهشرحجدول۹


جدول  :2مقایسه درصد اختالف مقادیر بهینه و واقعی تسهیالت اعطایی به بخشهاي مختلف در
سال 13۳2
صنعت و
معدن
درصداختالف 

 %۱۴

بازرگانی

خدمات

مسکن

لیزینگ كشاورزي

 -%۹۷

 -%۴۰

 - %۳۱

 %۴۳۱

 %۹۴

ارزي

سایر

 %۱۳

 %۹۰

منبع:یافتههایتحقیق 


شود،بیشترینشکافواختالفدربینبخشهایاقتصادی


مشاهدهمی
همانطورکهدرجدول ۹نیز
درصدیهمراهاست.اینرقمنشاندهندهضعفشدید

مربوطبهبخشکشارزیاستکهبااختالف ۴۳۱
اینبخشدربازگردانیتسهیالتدریافتیازبانکهاستکههمینامر لزومتوجههر چه بیشتردولتو

ایواستراتژیکاقتصادیرابیشازپیشنمایانمیسازد .


بانکمرکزیدرحمایتازاینبخشپایه
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درنهایت،بهعنوانپیشنهادوراهکارقابلارائه،میتوانبهایننکتهاشارهکردکهمؤسسه های مالیو

اعتباریوبهخصوصبانک ها،دراعطایتسهیالتبهمشتریانخود،عالوهبرتوجهبهوضعیتمالی،نوع

هایمالیبرگرفتهازصورت هایمالی(برایاشخاصحقوقی)و،...بایستیبهنوعفعالیتویا


وثیقه،نسبت
میباشدنیزتوجهکنندتاامکانمعوقشدنتسهیالت
بخشاقتصادیکهمشتریدرآنمشغولبهفعالیت 
اعطاییراکاهشودرصدبازگشتتسهیالتاعطاییوبهتبعآنسودخودراافزایشدهند .
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 .6بر اساس رابطه  ،۸اگر چه میتوان ریسک را کاهش داد ،ولی نمی توان آن را کامالً حذف کرد.
 .7از آنجا که در مدل مارکوئیتز فرض بر ریسکگریز بودن افراد میباشد ،میزان  مثبت درنظر گرفته شده است ،ولی می توان این مدل
را با  ،   0برای افراد ریسکپذیر و    0را برای افراد بیتفاوت نسبت به ریسک نیز درنظر گرفت.
8
. Short Selling
 .9یعنی بتوان مقادیری از دارائی را فروخت که وجود ندارند.
10
. Indifference Curves
11
). The General Algebraic Modeling System (GAMS
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