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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک
و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران( )TEPIXبه عنوان نماینده پرتفوی بازار و دادههای روزانه در دوره زمانی -1388/07/21
 1398/08/21استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از
دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی ( )EWMAو شبیه سازی مونت کارلو ( )MCارائه میشود .در
ادامه با استفاده از آزمونهای پس آزمایی کارایی این مدلها با مدلهای دیگر از جمله مدلهای گارچ و
شبیه سازی تاریخی مقایسه میشود .نتایج برآورد این مدلها که با استفاده از نرمافزارهای Eviews 10

و  Matlab 2018به دست آمده است ارائه شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که الگوی میانگین
متحرک موزون نمایی ( )EWMAاز کارایی و دقت باالتری نسبت به مدلهای دیگر برخوردار است.
همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد بر اساس نسبت تخطی و آزمونهای پس آزمایی ،مدلهای
ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو ،ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده است.

کلمات کلیدی
ارزش در معرض ریسک ،پرتفوی بهینه ،مدل شبیهسازی تاریخی فیلتر شده ،مدل شبیهسازی مونت
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مقدمه
پیچیدگی بازارهای مالی باعث می گردد که دائماً ریسک در بازارهای مالی افزایش پیدا نموده و ارتباط
پایدار و صحیح بین نظام های مالی و تولیدی کشورها که از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است
از بین برود .بنابراین ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا مینماید و شناخت آن باعث میشود که
تا حدی بتوانیم آن را اندازه گیری نموده و از بین برده و یا تحت کنترل قرار دهیم(زمردیان و همکاران،
 .)1393مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی ،اندازه گیری و تصمیم گیری در
مورد ریسک و نظارت بر انواع ریسک های مطرح برای بنگاههای اقتصادی می پردازند(راعی ،تلنگی ،
 .)1383اگر ریسک و بازده را به عنوان متغیرهای اصلی داراییها برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
در نظر بگیریم ،بازده یک متغیر کمی و ریسک یک متغیر کیفی می باشد هدف مدیریت ریسک نیز کمی
سازی این کیفیتها جهت کنترل آن برای رسیدن به اهداف سازمان و مدیریت بهینه ریسک میباشد
(موسسه عالی بانکداری ایران  .)1385 ،ریسک سبد دارایی کمتر از میانگین ساده ریسکهای اوراق بهادار
تشکیل دهنده آن خواهد بود .بنابراین اندازهگیری ریسک و مدیریت آن جزء جدا ناشدنی مجموعه تشکیل
دهنده اوراق بهادار می باشد(ریلی .)1384 ،1فعالیت در بازارهای مالی با نبود اطمینان و ریسک همراه
بوده و اندازهگیری میزان ریسک در پرتفویهای مختلف برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است در این
بین ،بررسی و اندازه گیری ریسکهای نامطلوب برای مؤسسات مالی و فعاالن بازار سرمایه از اهمیت
خاصی برخوردار است(اصغرپور و همکاران.)1393 ،
بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تغییرات و تالطم های بازده
سبد سهام که دارای قابلیت اطمینان زیاد برای همه بازارها باشد ،پا به عرصه وجود نگذاشته است .با
توجه به میزان و انواع خطراتی که بازارهای مالی با آن برخورد مینمایند ،ارزش در معرض خطر جای
خود را برای اندازه گیری انواع ریسک باز نموده است و از این سنجه می توان برای اندازهگیری انواع
ریسک استفاده نمود مدلهای متفاوتی در جهت تعیین ریسک پرتفوی طراحی شده است ولی روش
ارزش در معرض خطر تقریباً طریقی جدید در محاسبه ریسک بوده ،که خود این روش دارای شیوههای
گوناگونی برای محاسبه ریسک پورتفوی می باشد(جولیان و الورنس .)2000 ،2به منظور مدیریت واقعی
ریسک بازار داراییها ،بسیاری از مؤسسات در کنار سیستم رایج مدیریت داراییها و بدهیها که مبتنی
بر سیستم حسابداری تعهدی است ،از روش ارزش در معرض ریسک به عنوان یک سیستم گزارشگری
داخلی استفاده میکنند .مرگان اولین فردی است که روشی جامع برای مدیریت ریسک بازار مبتنی بر
مفهوم ارزش در معرض ریسک ابداع کرد(جوریون.)1997،3
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اگرچه ارزش در معرض ریسک دارای مفهوم ساده و قابل درکی می باشد اما محاسبه و برآورد آن
مساله دشواری است .در واقع یافتن توزیع احتمال بازدهی که در طول زمان ثابت نیست مشکالتی را
برای برآورد مقادیر بحرانی در سطح احتمال مورد نظر و بالطبع برای محاسبه ارزش در معرض ریسک
ایجاد می کند.
از جمله روشهای محاسبه و برآورد ارزش در معرض ریسک رویکردهای پارامتریک و نا پارامتریک
میباشد .در روش ناپارامتریک هیچ محدودیتی بر توزیع بازدهی ها وضع نمی شود و ارزش در معرض
ریسک( )VaRبر اساس صدک توزیع تجربی بازدهی های تاریخی و یا صدک بازده های پیش بینی شده
محاسبه می شود روش شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو جز این رویکرد میباشند .در رویکرد
کامالً پارامتریک  VaRبر اساس فروض مشخص درباره نوع توزیع بازدهی و نیز در مورد پویایی های مدل
نوسان ،برآورد می شود .مدل های نوسان نوع  GARCHو مدل میانگین متحرک موزون نمایی
( )EWMAجز این دسته می باشند .در نهایت هدف پژوهش حاضر مقایسه متدهای مختلف این دو
روش سنجش ارزش در معرض ریسک می باشد تا بر اساس نتایج این دو روش بتواند پرتفوی بهینه را
شناسایی و مدل مناسبی ارایه دهد.
مبانی نظری پژوهش
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک به منظور محافظت در برابر پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین
اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک مفید است .در گذشته ،هر چند سرمایهگذاران با مفهوم
«مدیریت ریسک» آشنایی داشتند ،لیکن مدیریت ریسک را عمدتاً در قالب روشهایی برای کاهش ریسک
از طریق کنترل کیفیت ،آموزش اصول ایمنی ،افزایش ضریب امنیتی و بیمه اشخاص و اموال اعمال
میکردند .امروزه ،مدیریت ریسک لزوماً با کاهش ریسک معادل نمی باشد .به عبارت دیگر ،هدف از
مدیریت ریسک ،پرهیز از ریسک نیست بلکه ما در مدیریت ریسک به دنبال شکار فرصتها هستیم
(کریستوفرسن )2006 ،تئوری مدرن پرتفوی ،متنوعسازی و تشکیل یک سبد متنوع از داراییها(پرتفوی)
را کلید مدیریت ریسک میداند .از سوی دیگر ،معاملهگران اوراق مشتقه ،مدیریت ریسک را معادل
بکارگیری این اوراق برای پوشش یا تنظیم ریسک بازار در نظر گرفتهاند .تا آنجا که گاهی از ابزارهای
مشتقه به عنوان «محصوالت مدیریت ریسک» یاد میشود .مدیریت ریسک جدید که در دهه  90میالدی
توسعه یافت با شکلهای قبلی آن متفاوت است .مطابق دیدگاه جدید ،ابزارهای مشتقه بیش از آنکه یک
راهحل باشند خود ایجاد مشکل و دشواری مینمایند .دیدگاه جدید مدیریت ریسک ،عمدتاً بر روی
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گزارشدهی ،نظارت و تجزیه و تفکیک وظایف تمرکز دارد .امروزه از ارزش در معرض ریسک به عنوان
دانش جدید مدیریت ریسک یاد میشود تا آنجا که در سالهای اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با
عبارت ارزش در معرض ریسک مترادف گشته است(گلین و هولتون.)2004 ،
پتاجیستو )2013(4با استفاده از عواملی چون بخش فعال 5هر صندوق که نمایندهای برای انتخاب
سهم میباشد و واریانس مازاد بازده صندوق که نمایندهای برای ریسک سیستماتیک صندوق میباشد،
صندوقهای سرمایهگذاری را بر مبنای مدیریت فعال آنها دستهبندی کرد .و سپس به ارزیابی عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری پرداخت .او در این تحقیق به این نتیجه رسید که هرچه بخش فعال صندوق،
بزرگتر و واریانس مازاد بازده صندوق کوچکتر باشد ،مدیریت صندوق فعالتر و در نتیجه صندوق عملکرد
بهتری خواهد داشت .آروگاسالن 6و همکاران(  )2007عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک  20صندوق
سرمایه گذاری مشترک ایاالت متحده را طی دورة زمانی  2000- 2004مورد بررسی قرار دادند .در این
تحقیق یک معیار جدید ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک که توسط مودیلیانی تدوین شده
است برای ارزیابی عملکرد این دسته از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار گرفته
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با بازده باال ممکن است جذابیت
خود را در زمانی که میزان ریسک به تحلیل پیوند خورده است از دست بدهند .بالعکس برخی صندوقهای
سرمایه گذاری ممکن است در زمانی که ریسک پایین آنها به عملکردشان پیوند خورده است جذاب به
نظر برسند.
ارزش در معرض ریسک
ارزش در معرض ریسک ،7اطالعات مربوط به ریسک سبد سرمایهگذاری را به صورت یک عدد نشان
میدهد .در واقع ارزش در معرض ریسک انواع ریسکها را در یک عدد خالصه میکند .امروزه این معیار
در سطح گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .به طور قراردادی ،ارزش در معرض ریسک بیشترین زیان
مورد انتظار را در افق زمانی مشخص در سطح اطمینان معین اندازهگیری مینماید .ارزش در معرض
ریسک به صورت زیر تعریف میشود:
ما  Xدرصد اطمینان داریم که طی  Nروز آتی ،قطعاً بیشتر از مبلغ  Vمتحمل زیان نخواهیم شد.
متغیر  Vهمان ارزش در معرض ریسک سبد سرمایهگذاری است که در بردارندهی دو پارامتر افق زمانی
و سطح اطمینان است.
نیکوال و همکاران ،) 2016(8در تحقیق خود با عنوان ترکیب جدیدی از ارزش در معرض ریسک بر
اساس تئوری ارزش شدید یک رویکرد جدید ترکیبی بر اساس تئوری ارزش افراطی ) (EVTبه
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منظورتخمین مشترک ارزش در معرض خطر ) (VaRو کمبود انتظار ) (ESبرای مقادیر باالیی از توزیع
بازگشت را معرفی می نماید که یک روش مناسب برای اندازه گیری ریسک بازار در بازارهای در حال
ظهور است که به تصرف خود در ویژگی های تجربی بازده با بازارهای در حال ظهور ،مانند عدم تقارن،
همبستگی و ناهمسانی طراحی شده است .پیری و همکاران( ،)1393در تحقیقی به بهینه سازی سبد
متشکل از هشت دارایی با استفاده از مدل میانگین  -ارزش در معرض خطر شرطی پرداخته اند .آنها با
استفاده از بازدهی  50ماه داراییهای مورد نظر ،میزان ارزش در معرض خطر شرطی داراییها را محاسبه
نموده و مرز کارای سرمایهگذاری را در حالت های مختلف به دست آورده اند .نتایج بیانگر بی استحکامی
و ضعف عملکرد مدل  MC-VaRبوده است .ادبی فیروزجائی و همکاران( ،)1395به پیش بینی و ارزیابی
ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره
مارکف مونت کارلو پرداختند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که روش  MCMCدر پیش
بینی ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران دارای عملکرد قابل اتکائی بوده و
برآوردهای دقیقی از  VaRارائه میدهد.
راغفر و همکاران ( )1395با هدف ،محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با
استفاده از روش )  GARCH-EVT-Copula (GECپرداختند .براساس نتایج حاصل از تحقیق ،ارزش
در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GECنسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به
دست آمده از آزمون کوپیک ،اعتبار و دقت مدل  GECنسبت به دو مدل دیگر بیشتر است .اصغر پور و
همکاران( )1394به بررسی عملکرد و رتبه بندی مدلهای  GARCHچند متغیره در برآورد ارزش در
معرض خطر پرداختند .وکیلی فرد و همکاران( )1393همبستگی ریسک و بازده در صندوق های سرمایه
گذاری با استفاده از ارزش در معرض خطر  VARرا بررسی کردند .نتایج بیانگر این مطلب است که بین
ارزش درمعرض خطر و بازده صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران همبستگی معناداری وجود
دارد همچنین همبستگی بین معیارهای ارزش در معرض خطر و انحراف معیار تایید شد اما همبستگی
بین معیارهای ارزش درمعرض خطر و بتا رد شد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و جزء تحقیقات شبهآزمایشی بوده ،همچنین به
لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا میباشد ،سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه
میدانی -کتابخانهای با استفاده از اطالعات تاریخی به صورت علی-پس رویدادی(یعنی استفاده از اطالعات
گذشته) میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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میباشد .در این تحقیق از دادههای روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی
 1398/08/21-1388/07/21استفاده شده است .در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
) (TEPIXبه عنوان نماینده پرتفوی بازار استفاده شده است .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
)(TEPIXیکی از اصلیترین شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران است که روش محاسبه آن بر اساس
فرمول السپیرز می باشد.
در این تحقیق از مدلهای میانگین متحرک نمایی موزون ( )EWMAدر رویکرد پارامتریک و مدل
شبیه سازی مونت کارلو در رویکرد ناپارامتریک استفاده شده است و در نهایت آزمونهای پس آزمایی
مدلهای برآورد ارزش در معرض ریسک در سه گروه اصلی رویکرد پیشبینی احتمال رویداد ،رویکرد
پیشبینی چگالی و رویکرد مقایسه مدلهای پسآزمایی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج برآورد این
مدلها که با استفاده از نرمافزارهای  Eviews 10و  Matlab 2018بدست آمده است ارائه خواهد شد.
الزم به ذکر است که در به منظور سنجش مقایسه کارایی عالوه بر دو مدل ذکر شده از مدلهای گارچ
( ،)GARCHشبیه سازی تاریخی و همچنین میانگین متحرک ساده نیز استفاده شده است.
حجم نمونه مورد بررسی  2587مشاهده میباشد .و با در نظر گرفتن  587روز انتهایی نمونه ،آزمون-
های پس آزمایی انجام میشود .به منظور محاسبهی بازدهی نیز به این ترتیب عمل شده است که اگر
قیمت iامین دارایی در زمان  tرا با  Ptنشان دهیم آنگاه میتوان لگاریتم بازده سرمایهگذاری را در لحظه
 tبه صورت زیر معادله ( )1محاسبه نمود:
()1

𝑡𝑖𝑃
(𝑔𝑜𝑙 = 𝑡𝑖𝑟
)
𝑃𝑖𝑡−1

رویکرد پارامتریک
بر پایه روش پارامتریک محاسبببه  VaRو در سببطح اطمینان ( ،)1- αارزش در معرض ریسببک به
عنوان صدک  αام از توزیع ن سبی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ،با ا ستفاده از معادله زیر تعیین
میشود:
𝑉𝜎 𝛼𝑍𝑉𝑎𝑅 = −

در معادله اخیر Zα ،همان مقدار بحرانی توزیع نرمال در سطح خطای  V ،αعدد شاخص کل بورس
اوراق بهادار تهران در هر روز و  σپیشبینی نوسانات (انحراف معیار) شاخص مذکور میباشد.
استفاده از میانگین موزون متحرک نمایی موجب می شود تا ویژگی پویایی نوسانات حفظ شود زیرا،
آخرین م شاهدات وزن بی شتری در پیشبینی نو سانات بر دوش میک شند .این روش ن سبت به میانگین
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متحرک با وزنهای مساوی دو مزیت مهم دارد :نخست آنکه  ،از آنجایی که دادههای اخیر وزن بیشتری
نسبببت به دادههای مربوط به گذشببتههای دور دارند ،لذا نوسببانات نسبببت به شببوکهای بازار سببریعتر
عکسالعمل نشببان میدهند .پس از یک شببوک (بازده بزر ،)،با کاهش وزن آن شببوک ،نوسببان هم به
صببورت نمایی کاهش مییابد .حال آنکه اسببتفاده از میانگین متحرک سبباده منجر به تغییرات نسبببتا
ناگهانی در انحراف معیار دادهها می شود .معادلههای ( )2و ( )3فرمولهای پیش بینی نو ساتات بازده را
به ترتیب برای دو حالت با وزنهای مساوی و نمایی در مورد یک مجموعه از  Tبازده نشان میدهند.
𝑇

()2

1
𝜎𝑡 = √ ∑(𝑟𝑡 − 𝑟̅ )2
𝑇

با وزن مساوی

𝑡=1

𝜎𝑡+1

()3

= √𝜆𝜎𝑡2 + (1 − 𝜆)𝑟𝑡2

با وزن نمایی

در معادلههای باال σt ،معرف نوسببانات (انحراف معیار بازده) T ،تعداد مشبباهدات بازده rt ،نرخ بازده
در زمان  𝑟̅ ،tمیانگین بازده و 𝜆 ضریب هموارسازی 9است.


تعیین ضریب هموارسازی 𝝀 و تاثیر آن بر روی مدل

همانطور که در معادله ( )3مالحظه گردید ،اسبببتفاده از روش میانگین موزون متحرک نمایی برای
محا سبه و پیش بینی نو سانات م ستلزم تعیین ضریب هموار سازی 𝜆 ( )0 < 𝜆 ≤ 1ا ست .هر چه این
ضبریب کوچکتر باشبد ،وزنی که به رویدادهای تازه داده میشبود بیشبتر خواهد بود .چنانچه ضبریب 𝜆

م ساوی یک با شد ،مدل به میانگین متحرک ساده تبدیل می شود .اکنون این پر سش مطرح ا ست که
ضریب هموارسازی 𝜆 باید چه مقداری انتخاب شود تا بهینه باشد یعنی منجر به افزایش دقت پیشبینی
های مدل شود؟ با توجه به اینکه مقدار بازده آتی متناسب با میزان نوسانات بازده است ،یک شیوه برای
انتخاب ضریب هموارسازی بهینه ،آن است که به ازای یک مقدار مشخص 𝜆 ،مقدار نوساتات پشیبینی
شده با مقدار واقعی آن مقای سه و خطای پیشبینی به حداقل بر سد .یک شاخص آماری که برای این
منظور تهیه شده ا ست همان جذر میانگین مجذور خطا ( 10)RMSEا ست که سی ستم ری سک متریک
نیز بر پایه آن طراحی شده ا ست .چنانچه بازده دوره  t+1را یا  rt+1و واریانس پیشبینی شده برای آن
2
 r𝑡+1خواهد بود .بدین ترتیب،
را با 𝑇 σ2𝑡+نشبببان دهیم ،واریانس واقعی بازده برای دوره  t+1مسببباوی
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خطای پیش بینی واریانس دوره  t+1به صورت تفاضل واریانس واقعی و واریانس پیش بینی شده خواهد
بود یعنی :
2
2
𝜀𝑡+1 = 𝑟𝑡+1
− 𝜎𝑡+1

() 4

اکنون بر اساس تعریف ،جذر میانگین مجذور خطا ( )RMSEبه صورت زیر تعریف می شود:
𝑇

1
2
2
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣 = √ ∑(𝑟𝑡+1
− 𝜎𝑡+1
)2
𝑇

()5

𝑡=1

در معادله قبل T ،تعداد واریانس ها (نوسببانات)پیش بینی شببده بازده اسببت.همچنین توجه داشببته
باشببید که  σ2𝑡+1مطابق آنچه مالحظه گردید به صببورت تابعی از 𝜆 اسببت.در عمل،برای تعیین ضببریب
هموار سازی بهینه (∗𝜆) باید تالش کرد که 𝑣𝐸𝑆𝑀𝑅 حداقل شود .برای این منظور باید مقادیر مختلف
𝜆 را در معادله باال قرار داد تا ∗𝜆بدست آید.
یک پیامد مهم به کار گیری روش میانگین موزون با وزن های نمایی آن اسبببت که صبببرف نظر از
تعداد واقعی بازده های تاریخی مورد اسببتفاده در محاسبببه نوسببانات،تعداد روزهای مؤثردر پیش بینی
نوسببانات آتی به وسببیله مقدار ضببریب هموارسببازی...محدود می گردد .به عبارت دیگر 99/9،درصببد
اطال عات در

)log(0/001
)𝜆(log

روز وجود دارد( .)MINA & Yi xiao,2001با کاهش مقدار 𝜆 و یا به بیان

دیگربا افزایش وزن رویدادهای جدید ،تعداد روزهای مؤثردر پیش بینی نوسبببانات کاهش یافته و این
خطر بوجود می آید که حجم اندکی از اطالعات در محاسبه ارزش در معرض ریسک لحاظ گردد.این امر
می تواند کارایی مدل در پیش بینی ریسببک کاهش ارزش دارایی ها در سببطح اطمینان قابل قبول را با
مخاطره مواجه نماید.از سوی دیگر،هرچه ضریب 𝜆 به عدد یک نزدیک تر شود،میزان واکنش ن سبت به
مشببباهدات جدید کاهش خواهد یافت.این امر موجب انجام پیش بینی های با ثبات تر(نه لزوما دقیق
تر)می شبببود زیرا با افزایش حجم نمونه و افزایش تعداد مشببباهدات تاریخی مؤثر،پیش بینی نوسبببانات
هموارتر می شببود.به منظور افزایش سببطح اطمینان مدل،اسببتفاده از بزرگترین نمونه ممکن اهمیت می
یابد .بر همین ا ساس ،سی ستم ری سک متریک هم ضریب هموار سازی𝜆 را بین  0/9تا  1پی شنهاد می
نماید .زیرا اسببتفاده از  𝜆 < 0/9موجب کاهش قابل مالحظه تعداد مشبباهدات تاریخی مؤثر در پیش
بینی نواسانات شده و از درجه اطمینان و قابلیت اتکا به مدل می کاهد.
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مدلهای ناپارامتریک
در رویکرد ناپارآمتریک برای مدل سازی جهت تخمین سنجه های ریسک ،از آمار ناپارآمتریک استفاده
می گردد ،این رویکرد هیچ فرض خاصی را برای توزیع بازده دارایی ها تحمیل نمی کند و تا آنجایی که
امکان دارد به دادهها اجازه می دهد که به طور حداکثری در مورد خود اظهار نظر نمایند ،یعنی اینکه هیچ
فرض خاصی را در مورد توزیع تغییرات عوامل بازار در نظر نمیگیرد و بر پایه تقریب خطی قرار ندارد .به
عبارت دیگر پایه اساسی همه روشهای ناپارآمتریک بر این فرض اساسی قرار دارد که روند حرکت
بازدههای سهام های تشکیل دهنده سبد سهام و ریسک این سبد در آینده نزدیک تا حدود زیادی از
گذشته نزدیک آن پیروی می نماید ،بنابراین اگر ما این اطالعات گذشته را داشته باشیم ،می توانیم در
مورد روند آینده آن سبد دارایی اظهار نظر نمائیم .باید بیان کرد که همه روش های ناپارآمتریک بر اساس
شبیه سازی داده های تاریخی ،ارزش در معرض خطر را محاسبه می نمایند.
 .1روش شبیه سازی تاریخی
روش شبیه سازی تاریخی ساده ترین روش غیر پارامتریک بوده و نیازی به پیش فرض در مورد توزیع
احتمال بازده دارایی یا دارایی های مالی وجود ندارد بنابراین این روش مدل ندارد .در این روش فرض
براین است که رفتار بازدهی دارایی های مالی مانند رفتار گذشته آن است و توزیع احتمال بازده در
گذشته عیناً توزیع احتمال آتی دارایی مالی نیز است و روند تغییرات قیمت در گذشته در آینده نیز ادامه
خواهد داشت .به عبارت دیگر تغییر پارامترهای بازار در گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر آن اساس
پرتفوی موجود نیز مشابه تغییرات گذشته ارزیابی و ریسک آن محاسبه می شود .مدل مذکور بدین ترتیب
است که ابتدا اجزای پرتفوی شرکت تعیین گردیده و سپس ارزش پرتفوی مذکور بر اساس قیمت های
بازار در روز های گذشته محاسبه می گردد محاسبات مذکور برای هر روز قبل تکرار می گردد .در نهایت
ارزش های محاسبه شده تاریخی به صورت  Nیک از صعودی(از کمترین به بیشترین) مرتب گردیده و بر
اساس سطح خطای مورد نظر ،ارزش در معرض ریسک براساس داده های تاریخی محاسبه می گردد.
.2روش شبیه سازی مونت کارلو
دومین روش از روش های ناپارامتریک محاسبه ارزش در معرض ریسک ،روش مونت کارلو است .این
روش در برخی موارد به روش شبیه سازی تاریخی شباهت دارد .در این روش نیز فرض نرمال بودن توزیع
بازدهی الزامی نیست .بنابراین روش شبیه سازی مونت کارلو مشابه روش شبیه سازی تاریخی ،پرتفوی
های متشکل از اختیار معامله و سایر ابزارهایی که ارزش آن ها به صورت تابع غیر خطی از عوامل بازار
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است را پوشش میدهد .لیکن ،روش شبیهسازی مونت کارلو برخالف روش شبیه سازی تاریخی از اطالعات
تاریخی استفاده نمیکند بلکه در این روش با استفاده از فرایندهای تصادفی و استفاده از نمونههای شبیه
سازی شده زیاد که توسط رایانه ساخته می شود ،پیش بینی تغییرات آتی به انجام می رسد .مراحل شبیه
سازی مونت کارلو برای محاسبه ارزش در معرض ریسک عبارتند از:
 -1تعیین فرآیندهای احتمالی و پارامترهای فرآیند برای متغیر های مالی.
-2

شبیه سازی فرضی قیمت برای کلیه متغیرهای مورد استفاده با استفاده از فرآیند اعداد

تصادفی .تغییرات قیمت های فرضی از شبیه سازی توزیع های مشخص شده به دست می آیند.
 -3محاسبه و تعیین قیمت دارایی یا داراییهای مالی در زمان  tو بازده دارایی از روی قیمتهای
شبیه سازی شده و محاسبه ارزش پرتفوی سرمایه گذاری.
 -4تکرار مراحل  2و  3به دفعات زیاد مثالً  1000یا  10000بار به منظور تشکیل توزیع احتمال
ارزش پرتفوی.
 -5اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در سطح اطمینان ) (1-αاز روی توزیع شبیه سازی سازی
شده بازدهی در زمان .t
پسآزمایی ارزش در معرض

خطر11

تا این جا به رویکردهای مختلف  VaRپرداختیم و نحوه توسعه مدلهای پارامتریک و ناپارامتریک را
مورد بررسی قرار دادیم .در این بخش به بررسی نحوه سنجش اعتبار مدلهای  VaRمیپردازیم.
رویکردهای پسآزمایی را در سه گروه طبقهبندی میکنیم .دو طبقه اول مربوط به آزمونهای کارایی
 VaRهستند .طبقه اول شامل آزمونهای ارزیابی کارایی مدل در یک نرخ پوشش خاص هستند .در این

طبقه ،تخطیهای موجود در مجموعه اطالعات  t 1
 هستند .این آزمونها که به ارزیابی رخداد یک واقعه (مانند تخطی) در طی زمان میپردازند ،در
تنها مرجع مورد استفاده برای آزمون نرخ پوشش

طبقه رویکرد پیشبینی احتمال رویداد 12جای میگیرند.
طبقه دوم شامل آزمونهایی میباشد که به بررسی همزمان کارایی  VaRبرای تمامی نرخهای پوشش
ممکن میپردازد .بنابراین این آزمونها تنها به مطالعه یک نرخ پوشش انتخابی مثالً  %5محدود نیستند.
هدف این آزمونها ،ارزیابی کامل توزیع بازده و یا توزیع سود و زیان است .این آزمونها در طبقه رویکرد
پیشبینی چگالی 13قرار میگیرند .توجه داشته باشید که در پسآزماییهای مربوط به این دو رویکرد
همیشه صحبت از دو سطح اطمینان میباشد :یک سطح اطمینان به ارزش در معرض خطر مربوط میشود
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و دیگری به آزمونهای آماری بر میگردد .برای ایجاد تمایز میان این دو سطح اطمینان ،اوالً برای ارزش
در معرض خطر از سطح خطا استفاده میکنیم و باز هم برای کاهش تداخل ،نرخ پوشش را معادل سطح
خطای ارزش در معرض خطر در نظر میگیریم .مثالً  VaRبا نرخ پوشش  %5به معنی ارزش در معرض
در سطح اطمینان  %95است .بدین ترتیب ممکن است بخواهیم یک مدل  VaRبا نرخ پوشش  %1را در
سطح اطمینان  %95بر اساس یکی از رویکردهای پسآزمایی ،آزمون نماییم.
طبقه سوم ،رویکردهای مقایسهای میباشد که به مقایسه و رتبهبندی مدلهای مختلف VaR

میپردازند.
رتبهبندی مدلهای  VaRبر اساس تعداد تخطی کمتر ،لزوما نتیجهی مطلوبی به همراه ندارد .از این
رو برای رتبهبندی مدلها باید از مدلی استفاده شود که تعداد تخطیهای آن برابر تعداد تخطیهای مورد
انتظار باشد که از آن به عنوان مدل معیار رتبهبندی یاد میشود .رتبهبندی مدلها بستگی به دوری و
نزدیکی آنان با مدل معیار دارد و روش برتر ،روشی است که کمینهی اختالف را با مدل پایه داشته باشد.
تابع امتیاز احتمال درجه دوم ( )QPSآزمونی برای ارزیابی مدلها با رویکرد مذکور است که توسط

لوپز14

( )1998به صورت زیر معرفی شد:
𝑁

()6

2
𝑄𝑃𝑆 = ∑(𝐶𝑡 − 𝑝)2
𝑁
𝑡=1

در رابطه ( Ct )6نشان دهنده تابع زیان از پیش تعیین شده است که با داشتن توزیع دوتایی 15به
صورت

𝑡𝑅𝑎𝑉 > 𝑡𝐿 اگر

1

𝑡𝑅𝑎𝑉 ≤ 𝑡𝐿 اگر

0

{ = 𝑡𝐶 است QPS .مقادیری در دامنه ] [0,2اتخاذ میکند و هرچه

کوچکتر باشد ،نشان دهنده یک مدل مناسبتر در اندازهگیری  VaRاست.
در ادامه این بخش به بررسی روشهای پسآزمایی  VaRمیپردازیم .نمودار ذیل طبقهبندی مناسبی
از رویکردهای پسآزمایی را ارائه میکند.
یافتهها
در این تحقیق به دنبال پیش بینی ارزش در معرض ریسک به عنوان شاخص سنجش ریسک بازار در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش ناپارامتریک و شبه پارامتریک هستیم .در این راستا از
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران) (TEPIXبه عنوان نماینده پرتفوی بازار استفاده شده است که به
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خوبی میتواند تغییرات قیمتی شرکتهای موجود در بورس را نشان دهد .در این تحقیق از دادههای
روزانه شاخصکل بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی 1398/08/21-1388/07/21استفاده شده است.
در نمودارهای( )1و ( )2روند زمانی متغیرهای تحقیق در طول دوره مورد بررسی ،ارائه شده است.

نمودار  :1روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی

منبع :یافته های پژوهش

نمودار :2روند بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی

منبع :یافته های پژوهش
 -2برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از میانگین موزون متحرک نمایی ()EWMA
در این مطالعه در ا ستفاده از روش میانگین موزون متحرک نمایی برای پیشبینی ری سک در بورس
∗

اوراق بهادار تهران ،ضریب هموار سازی بهینه ،برای پیشبینیهای یک روزه  λ = 0/94بد ست آمده
که با پی شنهاد سی ستم ری سک متریک ا ستاندارد مبنی بر ا ستفاده از 0/9 < λ < 1همخوانی دارد.
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نتایج پیشبینی ارزش در معرض ری سک با ا ستفاده از روش میانگین متحرک موزون نمایی و در سطح
اطمینان  0/95در نمودار ( )3ارائه شده است.

نمودار  : 3ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش EWMA

منبع :یافته های پژوهش
همانطور که در نمودار ( )3قابل م شاهده ا ست ،نتایج پیشبینی ارزش در معرض ری سک با ا ستفاده
از روش میانگین موزون متحرک نمایی ( )EWMAنوسببانات بازدهی شبباخص بورس اوراق بهادار را در
دوره آزمون را به خوبی (به صورت نسبی) پوشش داده است با این حال دقت و کارایی پیش بینی ارزش
در معرض ریسک می بایستی با استفاده از آزمون های پس آزمایی مورد بررسی قرار گیرد که در مراحل
بعد به این امر پرداخته می شود.
روش ناپارامتریک(شبیه سازی مونت کارلو)
روشهای شبیه سازی مونت کارلو ،یکی از روشهای مبتنی بر صدک و بالطبع آن در دسته رویکرد
ناپارامتریک قرار داد .روش شبیه سازی مونت کارلو که یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل ریسک است
در برخی موارد به روش شبیهسازی تاریخی شباهت دارد با این حال در این روش بر خالف روش شبیه
سازی تاریخی از اطالعات تاریخی استفاده نمی کنند ،بلکه در این روش با استفاده از فرآیندهای تصادفی
و استفاده از نمونههای شبیهسازی شده زیاد که توسط رایانه انجام میشود پیش بینی تغییرات آتی
بازدهیها انجام میشود .به عبارت دیگر در این روش ابتدا به منظور در نظر گرفتن تغییرات متعدد در
فاکتورهای بازار با استفاده از مدل های تصادفی حرکت براونی در ادبیات مالی ،قیمت های سهام و یا
شاخص های بورس پیش بینی میشوند و سپس همانند شبیه سازی تاریخی از صدک توزیع بازدهی
های شاخصهای ایجاد شده ،ارزش در معرض ریسک محاسبه میشود.
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در این تحقیق به منظور برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ناپارامتریک از روش شبیه سازی
مونت کارلو استفاده شده است .نمودار ( )4محاسبات ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش شبیه
سازی مونت کارلو را نشان میدهد.

نمودار  : 4ارزش در معرض خطر با استفاده از روش ناپارمتریک شبیه سازی مونت کارلو

منبع :یافته های پژوهش
نمودار( ) 4در مقایسه با مدل میانگین متحرک نمایی ،نوسانات بسیار کمتری را در پیش بینی ارزش
در معرض ریسک نشان میدهد و همچنین دامنه نوسانات(اختالف کمترین مقدار برآورد شده و حداکثر
مقدار برآورد شده) در این نمودار بسیار کمتر است .به عبارت دیگر ارزش در معرض ریسک در این مدل
در محدودهی  0/012تا  0/026بوده است که در مقایسه با مدل قبلی دامنه نوسان کمتری را نشان
می دهد .عالوه بر موارد ذکر شده ،حداکثر و حداقل ارزش در معرض ریسک در این نمودار ،محدودهی
زمانی وسیعتری نسبت به مدل ق بل در بر دارد .با این حال همان طور که پیشتر بیان گردید عملکرد و
دقت مدلهای پیش بینی ارزش در معرض ریسک میبایستی در قالب آزمونهای پس آزمایی مورد
ارزیابی قرار گیرد که در قسمتهای بعد به این مهم پرداخته خواهد شد.
مقایسه ارزش در معرض ریسک در دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک
روشهای پسآزمایی متعددی برای ارزیابی دقت مدلهای  VaRو ویژگیهای این مدلها وجود دارد.
در این بخش ،نتایج تجربی آزمونهای پس آزمایی ارائه میشود .به صورت کلی آزمونهای پس آزمایی
در سه گروه اصلی قرار میگیرند .آزمونهای فراوانی ،استقالل و تلفیقی .آزمونهای فراوانی با روشهای
مختلف به این سوال پاسخ میدهند که آیا تعداد واقعی تخطیها با تعداد مورد انتظار تطابق دارد؟
آزمونهای استقالل این فرض را مورد آزمون قرار میدهند که تخطیهای حال حاضر و آینده باید نسبت
265

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و ششم -تابستان 1399
به اطالعات تخطیهای گذشته مستقل باشند .در نهایت آزمونهای تلفیقی همان طور که از نام آنها
مشخص است فرضیات هر دو طبقه پیشین را به صورت همزمان مورد آزمون قرار میدهند.
جدول  : 1خالصه آمار مدلهای VaR

مدل ارزش در
معرض ریسک

تخطی مورد نسبت
سطح سطح مشاهده تعداد
تخطی
تخطی
انتظار
مشاهدات
شده
اطمینان

QPS

میانگین متحرک
موزون نمایی

95%

0/96

589

27

29/45

0/91

0/ 125

مونت کارلو

95%

0/972

589

16

29/45

0/543

0/705

گارچ

95%

0/96

589

22

29/45

0/747

0/285

شبیه سازی
تاریخی

95%

0/96

589

19

29/45

0/64

0/472

منبع :محاسبات تحقیق
نتیجه ابتدایی آزمونهای پس آزمایی در جدول( )1ارائه شده است .این جدول اطالعات فشرده و با
اهمیتی از جمله نسبت تخطی و تعداد تخطیهای واقعی و مورد انتظار ارائه میکند .نسبت تخطی یکی
از نسبت های مهم آزمون های پس آزمایی است .به صورت کلی زمانی که این نسبت از  1/5بیشتر یا از
 0/5کوچک تر باشد مدل برآورد شده فاقد اعتبار است .از طرفی هر چه این نسبت به عدد یک نزدیکتر
باشد عملکرد بهتر مدل را نشان میدهد(لی .)2012 ،16نتایج جدول( )1نشان میدهد که در مدلهای
مورد بررسی ،شرط نسبت تخطی برآورده شده است و حاکی از معتبر بودن تمامی مدل ها میباشد .عالوه
بر این نتایج جدول یک نشان می دهد که کمترین تعداد تخطی مربوط به مدل شبیه سازی مونت کارلو
می باشد که این امر خود میتواند حاکی از بیشتر از حد برآورد شدن ارزش در معرض ریسک توسط این
مدل باشد .نزدیکترین تعداد تخطی ها به تخطیهای مورد انتظار نیز مربوط به مدل  EWMAاست .از
دیگر نتایج قابل توجه در جدول ( ،)1نتایج تابع زیان ارائه شده توسط لوپز میباشد .نتایج  QPSنشان
میدهد که مدل  EWMAکارایی به مرابت باالتر از مدلهای ناپارامتریک داشته است.

266

ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران /....قنبری ممشی ،نبوی چاشمی و معماریان
جدول  : 2نتایج آزمون های پس آزمایی

گروه
آزمون
مدل

آزمونهای فراوانی
کمیته
باسل
)(TL

آزمون های استقالل

آزمونهای تلفیقی

کوپیک کوپیک کریستوفرسن هاس کریستوفرسن هاس
Bin
()CC
))TBFI( (CCI( )TUFF( (POF
)(TBF

EWMA

سبز

پذیرش پذیرش پذیرش

پذیرش

رد

پذیرش

رد

GARCH

سبز

پذیرش پذیرش پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

MC-VaR

سبز

رد

رد

رد

پذیرش

رد

رد

رد

HS

سبز

رد

رد

رد

پذیرش

رد

پذیرش

رد

منبع :محاسبات تحقیق
نتایج جدول ( )2پذیرش یا رد فرضیات آزمونهای پس آزمایی را نشان میدهد .از نکات قابل توجه
در جدول( )2قرار گرفتن تمامی مدلهای مورد بررسی در محدودهی سبز و قابل قبول با توجه به آزمون
کمیته باسل( )TLمیباشد .نتایج جدول ( )2نشاندهندهی عملکرد مناسب مدلهای  EWMAو گارچ
به عنوان مدلهای پارامتریک در پیشبینی ارزش در معرض ریسک نسبت به مدلهای ناپارامتریک
میباشد .آزمون های فراوانی  POF ،Binو  TUFFدر دو مدل شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت
کارلو مورد پذیرش قرار نگرفته است که میتواند از نسبت تخطی پایین این مدلها منتج شده باشد .رد
این آزمونها به همراه نسبت تخطی پایین نشان میدهد که روشهای شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی
مونت کارلو ،ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده اند.
هر دو آزمون استقالل در مدل شبیه سازی مونت کارلو رد شده است و در مدل شبیه سازی تاریخی
نیز تنها آزمون  CCIمورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج آزمون های استقالل نشان میدهد که تخطیها
در دو مدل ناپارامتریک نسبت با تخطیهای گذشتهی مدل دارای وابستگی میباشند که این امر خود
دلیلی بر کاهش کارایی این مدلها خواهد بود .در آزمون های تلفیقی نیز مدل شبیهسازی تاریخی در
آزمون  CCوضعیتی بهتر از مدل شبیه سازی تاریخی دارد.
نتیجه گیری
امروزه مدیریت ریسک یکی از شاخصه های برتر صنعت خدمات مالی به شمار می رود .در چند دهه
اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه اندازهگیری ،کنترل و مدیریت ریسک بازار صورت گرفته است
و در حال حاضر مدلهای ارزش در معرض ریسک از مهمترین مدلهای اندازهگیری ریسک بازار در
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موسسات مالی و بانکها محسوب میشوند .جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به
نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای
رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند :انتخاب پرتفولیوی بهینه با کمترین ارزش در معرض
ریسک ،رابطه ارزش در معرض ریسک با بازده پرتفولیو ،ارزیابی کاراترین روش در ارزیابی  VaRبوده
است.
در این تحقیق تالش شد کارایی و دقت مدلهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریک در پیشبینی
ارزش در معرض ریسک مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد .بر اساس نتایج این تحقیق مدلهای پارامتریک
عملکرد مناسبتری در پیشبینی ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران دارند و در این بین
بر اساس نتایج تابع زیان لوپز مدل  EWMAباالترین کارایی را نسبت به مدلها گارچ ،شبیه سازی
تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو دارد .از دیگر نتایج قابل توجه در این تحقیق میتوان به این مورد
اشاره نمود که بر اساس شاخص نسبت تخطی و آزمونهای پس آزمایی ،روشهای ناپارامتریک ارزش در
معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد میکنند.
از لحاظ مشابهت تحقیق حاضر با سوابق تجربی میتوان به تحقیق دهقان منشادی و همکاران(،)1396
باستان زاد و همکاران ( ،)1396حیدری و همکاران( ،)1396ادبی فیروزجائی و همکاران( ،)1395راغفر و
همکاران( ،)1395فالح شمس و همکاران ( ،)1395اسدی و همکاران( ،)1394اصغرپور و
همکاران( ،)1394رهنمای رودپشتی و قندهاری( ،)1394نیکومرام و زمردیان( )1393نام برد که جملگی
به بررسی ارزش در معرض خطر ریسک در نمونه و جامعه آماری های مختلف فقط با یک روش پارامتریک
یا ناپارامتریک پرداختند و فرضیات آنها مورد تایید قرار گرفت .در نهایت بر اساس نتایج این تحقیق
پیشنهاد میگردد:
 -1سازمان بورس اوراق بهادار میتواند با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اطالعات جامع
تری را در خصوص ارزش در معرض ریسک پرتفویها و سبدهای سهام صندوقها برای سهامداران منتشر
نماید.
 -2توصیه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری به افشای الزامی اطالعات جامع در خصوص میزان
و سطح  VaRسبد سهام ناشی از ریسک بازار.
 -3از آن جهت که افزایش میزان و سطح ارزش در معرض ریسک سهام شرکتها ناشی از ریسک
بازار میتواند اثرات مهمی بر تصمیم سرمایه گذاران داشته باشد ،ارائه اطالعات کامل و شفاف از سوی
مدیریت در زمینه آن ،بسیار راه گشا خواهد بود.
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 -4توصیه میگردد شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری که داراییهای
سهامشان حجم باالیی از کل پرتفوی این شرکتها را تشکیل میدهد جهت عملکرد بهتر و دستیابی به
اهداف تعیین شده ،مقادیر کمی ریسک بازار داراییهای خود را در دورههای زمانی مشخص محاسبه
نموده و در اخذ و اصالح تصمیمات سرمایه گذاری از ان بهره ببرند.
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