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  چكيده

ريسك اعتباري، ريسك عملياتي و مختلفي مانند هاي هاي خود باريسكسسات مالي در فعاليتؤها و مبانك

گيري آن به منظور تعيين سطح بهنية نقدينگي موضوع ريسك نقدينگي و اندازه. هستند روروبهريسك نقدينگي 

ايفاي ها، پرداخت بدهي برايسسه مالي در تأمين منابع نقد ؤنقدينگي عبارت است از توانايي يك م. است اين مقاله

 اعتباري در تأمين سسهؤاحتمال به خطر افتادن توانايي م ريسك نقدينگي عبارت است از  ،اهتعهدات و افزايش دارايي

ها ها و ريسك ناشي از عدم تطابق سررسيد بدهيها، ايفاي تعهدات و افزايش داراييپرداخت بدهي براينقد  عمناب

   . سسه ماليؤهاي مو دارايي

سرپرستي  هاي شكاف نقدينگي تجربيبه بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا توزيع داده كوشد تامقالة حاضر مي

كند يا خير؟ نتايج مقاله حاكي از آن است كه تابع توزيع تجربي مي پيرويشرق بانك صادرات تهران از توزيع 

گيري اندازه مقاله حاضر به منظور. كندنمي پيرويشكاف نقدينگي سرپرستي شرق بانك صادرات تهران از توزيع نرمال 

  استفاده ) POT(نقاط اوج فراتر از آستانه  الگوريسك نقدينگي و آستانة بحراني ريسك نقدينگي از 

فراتر از آستانه با  الگوآزمايي پس. كندكند و نتيجة آن را با روش ارزش در معرض خطر توزيع نرمال مقايسه ميمي

 )POT(دهد كه استفاده از سنجه نقدينگي در معرض خطر در توزيع پارتو استفاده از آزمون كوپيك نشان مي

  . كندتري را براي بانك ايجاد ميهاي كمبحران ،نسبت به توزيع نرمال، در سطوح اطمينان يكسان

هايي مشخص و يافتن آستانه الگويگي با استفاده از يك ينگيري ريسك نقددهد كه اندازهمقالة نشان مياين 

تواند به مديريت بهينة نقديگي و اين امر مي .ضروري است ،شودمي روروبهكه در آن بانك با كسري نقدينگي 

  .كندتر براي جبران كسري نقدينگي كمك هاي بيشبا تحميل هزينه رويارويياجتناب از 

 .POT يالگومقادير فرين و  نظريه، ESريسك نقدينگي، نقدينگي در معرض خطر، ريزش مورد انتظار  :كليديواژگان 
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  مقدمه

يكي از داليل اصلي اين . ستهاهاي مهم پيش روي بانكريسك نقدينگي ازجمله ريسك

تواند در اين موضوع، هم مي. سسات مالي استؤها و مها از بانكريسك، خروج ناگهاني سپرده

خروج ديگر  بيان به،فتدبي ها اتفاقاز سررسيد آن پيشهاي مشتريان و هم زمان سررسيد سپرده

دارد كه  گذارهاي مشتريان بستگي به وضعيت اقتصادي آحاد جامعه و تابع مطلوبيت سپردهسپرده

   نپرداختنتواند با البته ريسك نقدينگي مي. اجتماعي مختلف متفاوت است - در شرايط اقتصادي

 .نيز افزايش يابد) ريسك اعتباري(موقع اقساط در سررسيد به

هاي هاي مردم و سپس پرداخت تسهيالت از محل سپردهها، جذب سپردهاصلي بانكهدف 

ها، اي از تسهيالت و داراييآنچه در اينجا اهميت دارد تشكيل سبد بهينه ليكن. آوري شده استگرد

  .رو شودروبهتري هم از نظر سررسيد و هم از نظر تمركز است تا بانك با ريسك نقدينگي كم

 هايها و همچنين فعاليتسررسيد آننداشتن تطابق ها و ها و دارايينوع بدهي نظراز ها نكبا

نقدينگي  بنابراين، مديريت. شوند روروبهيا كمبود نقدينگي  اضافهتوانند با خود همواره مي خاص

 اضافهبيني نياز به نقدينگي را داشته باشد تا در صورت همواره بايد آمادگي الزم براي پيش

باشد، تا گذاري اين وجوه مازاد را در دسترس داشته هاي مناسب براي سرمايهنقدينگي، گزينه

ترين و هزينهدرصورت كسري نقدينگي نيز با درنظر گرفتن منابع مختلف تأمين مالي و كم

  .وجود آمده را حل كندمشكل به ،هاترين آنسريع

ها با ها و تحليل شكاف بين آنو سپردهها دنبال آن است كه با بررسي واممقالة بهاين 

به ارزيابي ريسك نقدينگي پرداخته و به ) پارتو( 1نقاط اوج فراتر از آستانه الگوياستفاده از 

و اهميت  مسئلهدر اين مقاله ابتدا . سطح بهينه نقدينگي براي بانك و در سطح شعبه دست يابد

هاي مديريت نقدينگي اتخاذ شده از  تدر بهبود سياس بسزاييبيني نقدينگي كه تأثير  پيش

مورد استفاده  الگويها و همراه دادههاي مقاله بهسپس فرضيه. شودسوي بانك دارد، ارائه مي

و در انتها، نتايج و  برآورد و نتايج حاصل از آن ارائه الگويدر مرحلة بعد، شود، ميتوصيف 

  .  حاصل از مقاله ارائه خواهد شد هاي پيشنهاديسياست

   

                                                           
1 POT: Peaks over Thresholds  
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  مسئلهبيان  - 1

بيني پيش هاينوسانپاسخ به  اول،. ها اهميت داردمديريت نقدينگي به دو دليل در بانك

منظور تخصيص به مشتريان مختلف و در جذب منابع جديد به دوم،شده يا نشده در ترازنامه؛ 

 ).  ناشي از سود و كارمزد(نتيجه كسب درآمد 

توان گفت مديريت نقدينگي بانك عبارت است از تحليل وضعيت نقدينگي بانك اصل مي در

 هايهاي جذب منابع و طراحي ساختار داراييبيني نيازهاي آينده، بررسي روشدر گذشته، پيش

 ناهماهنگيسو و ها از يكها و تسهيالت بلندمدت در پرتفوي بانككاهش مداوم حجم سپرده. بانك

ها در مقابل سرمايه از سوي ديگر، ها و تمركز بر حجم باالي سپردهها و داراييسررسيد بدهي

باتوجه به آنكه شرط اصلي بقاي . آيندشمار ميها بهترين عوامل افزايش نقدينگي بانكمهم

 هايهاي فاقد درآمد خود را به داراييها داراييبانك بايستميها كسب درآمد است، پس بانك

 .كننددرآمدزا تبديل 

 هايفرصت ليكندهد، نگهداري بيش از اندازة نقدينگي گرچه ريسك نقدينگي را كاهش مي

ها هر روز و هر هفته در حال تغيير از آنجا كه نقدينگي بانك. گيردگذاري را از بانك ميسرمايه

كنترل شود و نقدينگي بهينه ) آن اضافيكسري يا (وضعيت نقدينگي  بايست همواره، مياست

ها و دست آيد و با توجه به محيط متغير و فضاي رقابتي در بين بانكاز تقابل ريسك و بازده به

  .ريسك نقدينگي و مديريت آن در دستور كار قرار گيرد مسئلهظهور ابزارها و محصوالت جديد 

هاي خود را اير فعاليتها بايد بتوانند ريسك ناشي از وضعيت نقدينگي و سپس بانك

جديد،  الگويگيري ريسك نقدينگي براساس يك كوشد تا با اندازهاين مقالة مي. كنندمديريت 

  .كندمرز بهينة نقدينگي را برآورد 

  

  مباني نظري و فرضيات  -2

هاي مالي اقدام به ها و خروجيها براساس شرايط اقتصادي و با توجه به جريان وروديبانك

مديريت نقدينگي عبارت است از . كنندنقدينگي در سطح بانك، سرپرستي و شعب ميمديريت 

 هايبيني حجم تقاضا براي وجوه مالي بانك و تأمين وجوه الزم براي پاسخگويي به خواستهپيش

هاي تجاري، نظريه وام -1: ند ازاهاي مديريت نقدينگي عبارتنظريه. گذاران و متقاضيانسپرده

نظريه  - 5نظريه مديريت تعهدات و  - 4نظريه درآمد انتظاري،  - 3پذيري، انتقالنظريه  -2

تر مورد بدهي بيش -كه امروزه نظريه مديريت دارايي گفتني استالبته . بدهي - مديريت دارايي
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بانك اگر در انجام فرايند مديريت نقدينگي موفق نباشد با مشكل . گيردها قرار ميتوجه بانك

  .  شودمي روروبهريسك نقدينگي 

مدت است كه منظور پوشش تعهدات كوتاهبه ،ريسك نقدينگي به معناي كمبود نقدينگي

به موقع مطالبات بانك از  برگشت نشدنها از بانك يا خروج غيرمنتظرة سپرده تواند به علتمي

، نقدينگي وضعيتاطميناني در دليل ناموسسة مالي يا بانكي كه به. جانب مشتريان به وقوع بپيوندد

تأمين وجوه  توانايي و رو شودتوانايي در استقراض روبهنانقد خروجي غيرمنتظره و  هايبا جريان

هاي آن نيز را بايد هزينه ناگزيرشود و مي روروبهبا ريسك نقدينگي  ،نقد را از دست بدهد

شكاف نقدينگي مثبت،  -اول :شودمي روروبهسطح نقدينگي، بانك با سه حالت  بارهدر. بپردازد

درمورد وضعيت شكاف نقدينگي . شكاف نقدينگي صفر - سومشكاف نقدينگي منفي و  - دوم

تر است و بانك با بيني خواهد بود؛ يعني منابع از مصارف بيش مثبت، وضع بانك بهتر از پيش

باشد،  البته، بانك در اين شرايط هم نبايد خوشحال و راضي. شودرو مياضافي نقدينگي روبه

چرا كه وجوه  ،گذاري سودآور و افزايش بازده باشدبلكه بايد با مديريت صحيح به فكر سرمايه

آور  سسه مالي ديگري زيانؤتواند براي بانك يا هر مريزي مي بدون برنامه ،در بانك اضافينقد 

ست و بيني بدتر ادر مورد وضعيت شكاف نقدينگي منفي بايد گفت كه وضع بانك از پيش. باشد

بايد  ليكندر وضعيت ثبات، شكافي نقدينگي وجود ندارد، . است روروبهبانك با كسري نقدينگي 

و با مديريت  گيردمورد بررسي قرار  وجود دارد،سسه مالي ؤمسائل محيطي كه در اطراف هر م

   .يابدها و تسهيالت دست ها به نقطه و آستانة مناسبي از تطابق سپردهها و بدهيصحيح دارايي

توان از توزيع نرمال براي تقريب دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا مياين مقاله ابتدا به

تا توزيع شكاف نقدينگي سرپرستي شرق بانك صادرات تهران استفاده كرد يا خير؟ از رهگذر 

اين فرضيه است كه ميزان ريسك نقدينگي و آستانة مناسب شكاف نقدينگي به منظور بررسي 

مقاله در ادامه به مقايسه استفاده از دو توزيع نرمال و . شودزان بهنية نقدينگي برآورد ميمي

دهد كه پردازد و مشخصاً به اين سوال پاسخ ميپارتو براي تقريب تابع توزيع شكاف نقدنگي مي

. كندمي روروبهتري هاي نقدينگي كمكارگيري كدام يك از اين دو توزيع بانك را با بحرانبه

  شكاف نقدينگي  ،است كه با استفاده از آن POT الگويمورد استفاده در اين مقاله  الگوي

عنوان معياري از ريسك نقدينگي برآورد و بر همين اساس ميزان بهنية نقدينگي تخمين زده به

   .شودمي
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 پيشينة تحقيق - 3

گيري ريسك نقدينگي اندازه«در مقالة خود با عنوان  2)2004(و پارتيك توبين 1آلن بروان

ها اين مطالعه را آن .اندبه تخمين ميزان بهنية نقدينگي در بانك پرداخته» در نظام بانكي

ها انجام دار و ساير سپردهانداز و مدتهاي سپرده جاري، پسبراساس ميزان برداشت از حساب

ميزان نقدينگي درصد  5در معرض خطر و با خطاي  اند كه با استفاده از روش نقدينگيداده

  . اندبهنية بانك را برآورد كرده

هاي ، به مطالعة روش2000در مقالة خود در سال  4و ياشيرو ياماي 3هيساتا يوشيفومي

گيري ها ارائه چارچوب علمي و عملي براي اندازهارزيابي ريسك نقدينگي پرداختند كه هدف آن

ها روش نقدينگي در آن. جه به نقدينگي در بازار محصوالت مالي بودريسك نقدينگي با تو

هاي ت ناشي از نوسانمعرض خطر را مورد استفاده قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه تغييرا

شدت نقدينگي بانك را تحت تأثير قرار به ،شودمي آشكارقيمت  هايبازار كه در قالب نوسان

بازار متمركز است و  هايبة ريسك نقدنيگي، تنها بر نوساناين روش محاس گمانبي. دهندمي

  . دهديك جنبه از نقدينگي را مدنظر قرار مي فقط

هدف . تحقيقي در اين زمينه در كشور اندونزي انجام داد 2010در سال  5ريفكي ايسمل

تعادل ميان  هاي اسالمي از طريق ايجادمطالعة او بررسي مديريت ريسك نقدنگي در بانك

او در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه مديريت ريسك نقدينگي در . ها بودها و بدهيدارايي

نبود الگوي مشخصي براي برآورد و : برند، ازجملههاي اسالمي از نقايص مهمي رنج ميبانك

نقدينگي در  الگوياو براي انجام تحقيق خود از . گيري ريسك نقدينگي و ميزان بهينة آناندازه

ريسك  گيريتاحدي براي اندازه الگومعرض خطر استفاده كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين 

  .به معايب آن نيز اشاره كرد ، ليكننقدينگي مفيد است

مديريت نقدينگي وجوه نقد «در مقالة خود باعنوان ) 1390(ايمان نوربخش و همكاران 

كردن مانده وجوه نقد در صندوق به بررسي موضوع بهينه» انتشار الگويشعب با استفاده از 

منظور تعيين حد سقف و كف بهينة پول در صندوق شعب از دو رويكرد شعب پرداخته و به

. اندبيني خود را به دو صورت ماهانه و فصلي ارائه كردهانتشار استفاده و پيش الگويسري زماني و 

                                                           
1 Alen Brown 
2 Patrick Tobin 
3 Hisata Yoshifumi 
4 Yashiro Yamai 
5 Rifki Ismal 
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انتشار از تابع توزيع زماني واريز و برداشت نقد مشتريان شعبه و خالص نقدينگي مورد  الگويدر 

منظور بررسي اثر طور بههمين. نياز و تابع توزيع زماني واريز و برداشت نقدي استفاده شده است

ها البته آن. هاي خاص بر جريان نقدينگي شعبه از متغير مجازي استفاده شده استروزها يا ماه

  . فصلي است الگويماهانه كاراتر از  الگويبا توجه به شرايط خاص هر شعبه به اين نتيجه رسيدند كه 

تحقيقي ) 1381(» هاي تجاريريزي آرماني براي تعيين بهنية نقدينگي در بانكبرنامه«

بهينه  الگوياين مقاله معتقد است كه . است كه توسط وحيد باقري خيرآبادي انجام شده است

. ريزي مختلط استبرنامه الگويهاي تجاري يك براي تعيين ميزان نقدينگي بهينه در بانك

اري اهداف متعدد و متفاوت هاي تجرسد كه در بانكالبته اين تحقيق در پايان به اين نتيجه مي

  . مديريت بهينة نقدينگي وجود دارد بارهمتناقضي در و گاهي

گيري ريسك نقدينگي و مديريت آن م شده در زمينة اندازهآنچه مسلم است مطالعات انجا

اند و همين ريزي خطي و نقدينگي در معرض خطر استفاده كردههاي برنامهاز روش تربيش

  . كندها برجسته ميبا آنرا موضوع، تفاوت مقالة حاضر 

  

 هاي ريسكو سنجه الگومعرفي  - 4

نظر گرفتن يك  با در POTمدل . شود هاي فرين براساس توزيع تجربي بررسي مي داده

، شامل دو POT الگوياجراي . كند ها تفكيك مي هاي فرين را از ساير داده آستانة مشخص، داده

هاي فرين يا به عبارت ديگر  اول، تعيين آستانة مناسب براي تفكيك داده: شود مرحله مي

به . هاي فرين دنبالة تابع توزيع و دوم، برازش تابع توزيع مناسب به داده هاي مربوط به داده

و  1»نمودار توزيع فزوني«هاي مختلفي از جمله  منظور يافتن آستانة تفكيك مناسب از روش

در ادامه به تفصيل فرايند يافتن آستانه تفكيك مناسب، شرح . شود استفاده مي 2»نمودار هيل«

گونه موارد معموالً از تابع توزيع تعميم افتن تابع توزيع مناسب هم در اينبراي ي. شود مي  داده

  .شود استفاده مي 3يافتة پارتو

  :است 1معادله صورت فرم تابعي توزيع تعميم يافته پارتو به

  

Gξ,β�y� �  �1 
 �1 � ξy β⁄ ��/ξ , ξ � 0
1 
 exp�
y β� , ξ � 0⁄ �                                                        (1) 

                                                           
1 Mean Excess plot 
2 Hill-plot 
3 Generalized Pareto Distribution 
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  .است) ميانگين(پارامتر مقياس  βدهندة پراكندگي و نشان ξ در رابطه فوق

رو، استفاده از اين توزيع ازاين. شود توزيع تعميم يافتة پارتو براي مقادير غيرمنفي تعريف مي

اي از اين تابع توزيع را در نمودار  نمونه. براي توصيف رفتار دنبالة توزيع كامالً مرسوم است

  .كنيد مشاهده مي 1شماره 

  

  توزيع تعميم يافته پارتو براي مقادير غيرمنفي :1نمودار شماره 

شود، كه  داده مي نشان �Fu�yدنبالة توزيع فوق با  ،1براساس قاعده پيكاند، بالكاما و ديهان

  :شود ترتيب زير برآورد ميبه

  ؛ »نمودار هيل«و » نمودار توزيع فزوني«تعيين آستانة مناسب با استفاده از ابزارهاي  - الف

  ؛2صورت معادلة نمايي بهبا استفاده از روش حداكثر درست βو  ξبرآورد پارامترهاي  -ب
  

L�ξ, β|y� � 
n lnβ 
  �1 � �
� ∑ ln �1 � �

" y# $#%�                                         (2) 
  

  

تعداد  nشود كه در آن  استفاده مي pاز  N'/nكه در آن به جاي  �F�uبرآورد تابع  -ج

تر از آستانة منتخب هستند و برآورد دنبالة توزيع به صورت هاي بيش تعداد داده 'Nنمونه و 

  :3معادلة 

F(�x� � 1 
 )*
$ +1 � ξ, -.

"/ 0�/�(
                                                                   (3) 

                                                           
1 Pickands-Balkama-de Haan rule 
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  هاي ريسك سنجه - 4- 1

دليل نواقص به. سنجة نقدينگي در معرض خطر است ،هاي ريسك ترين سنجه رايجيكي از 

هاي مالي  ها در شرايط فريني همچون بحرانها، از كارايي آن گونه روش ذاتي موجود در اين

هاي مالي و شرايط كمبود نقدينگي  موقع بحران بيني به اهميت پيشبا توجه به . شود كاسته مي

هاي ريسك منسجم،  يكي از سنجه. رسد نظر مي هاي ريسك منسجم الزامي به استفاده از سنجه

  :شوند اين دو سنجه به ترتيب به صورت رابطه زير بيان مي. سنجة ريزش مورد انتظار است

  

VARα�X� �  
q�α; X�                                                                                (4) 

 

ES����α; X� �  
α� 9 x:�p�dpα

<                                                                (5) 

  

از سنجة ريزش مورد انتظار مراتب  ،ها بيني مقادير بحران افزايش دقت در پيش به منظور

صورت زير محاسبه  مراتب باالتر به 1سنجة ريسك ريزش مورد انتظار. شوداستفاده مينيز باالتر 

  :شود مي

 
E�$��α; X� � n! α$QI�$��α; X� 
QI�$��α; X� � 9 QI�$��A

< �p; X�dp    , n � 1, 2, …                                               (6) 

QI�<��α; X� � q�α; X� 
  

سنجه  نقدينگي در معرض خطر وترتيب سنجة به n=1و  n=0كه با قرار دادن مقدار طوريبه

، ريزش مورد انتظار مراتب nبراي مقادير باالتر . شود ريزش مورد انتظار مرتبه اول حاصل مي

گيري  تري در اندازهريزش مورد انتظار مراتب باالتر از دقت و كاربرد بيش. شود باالتر محاسبه مي

  ).2010ژو، ( ريسك نقدينگي بانك برخوردار است 

هاي مالي داراي كشيدگي فراتر از نرمال  تر بازدهاين است كه بيش الگوده از اين علت استفا

پس استفاده از روش نقدينگي در  .توزيع نرمال هستند تري نسبت به هاي ضخيم يا دنباله

ها خواهد شد و برآوردهايي بسيار ها و دنبالهمعرض خطر باعث نارسايي در احتساب كشيدگي

                                                           
1 Expected-loss 
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ها  ، بررسي دنباله)POT(و مدل  1ولي براساس نظريه ارزش فرين. دهدمي ضعيف در اختيار قرار

نخواهد بود و دقت اين  روروبهگيري ريسك نقدينگي با اين مشكل و شرايط بحراني در اندازه

 نماييدر اين روش براي يافتن آستانه و پارامترهاي آن از روش حداكثر درست. تر استنيز بيش الگو

هاي حاصل از اين  كننده و برآورد تري برخوردار بودندكه از قابليت اتكاي بيششود استفاده مي

 . روش مجانب نرمال هستند

  

  ها  توصيف داده -5

ها طي  ها و سپرده از ميزان وام :اندورد استفاده در اين مقاله عبارتهاي مجامعة اماري داده

. اندكه از بانك صادرات سرپرستي شرق تهران گردآوري شده) به صورت ماهانه(سال گذشته  5

هاي زماني    روز در قالب مقادير سپرده و تسهيالت در بازه 204نمونه آماري مورد نظر به تعداد 

ميزان اختالف ورودي  .2گردآوري شده است 30/8/1390 تا 30/7/1387روزه از تاريخ  5

يعني  ،نرخ اختالف مذكور. محاسبه شده است ��LRD ها با خروجي تسهيالت باعنوان سپرده

 :هاي اصلي در نظر گرفته شده است به عنوان داده ��σDهمان نرخ رشد شكاف 

  

LRD � ∆depositD 
 ∆loanD                                                                       (7) 

σD � �LRD 
  LRD��/LRD�                                                                      (8) 

  

ها و  شود، توزيع فراواني اختالف ورودي سپرده مشاهده مي 1 شماره نمودار طوركه در همان

ترين فراواني اين اختالف مربوط به مقدار بسيار بيش. خروجي تسهيالت چوله به راست است

 ترها بيش ها و تسهيالت از ساير حالت نزديك به صفر است، يعني فراواني برابر بودن ميزان سپرده

 2012تا  1012 ها از خروجي تسهيالت در بازة همچنين ميزان اختالف ورودي سپرده. است

  . كند تغيير ميميليارد ريال 

  

                                                           
1 Extreme Value Theory 

ساير شعب و اند كه شعب يا مناطق يك بانك نيازهاي نقدينگي خود را از طريق نويسندگان به اين موضوع واقف  2

تعميم به كل بانك صادرات نيست و تنها يك كنند كه نتيجة آن اين است كه مدل حاضر قابلمناطق تأمين مي

هاي دردسترس به اين تمرين و استفاده از يك مدل براي بررسي وضعيت شكاف نقدينگي است كه به علت داده

  . صورت انجام شده است



  بانكداري اسالميمجموعه مقاالت بيست و چهارمين همايش                                                170

 

  

 
  توزيع فراواني اختالف ورودي سپرده و خروجي تسهيالت :2شماره  نمودار

  
  

الزم است نخست به مطالعه  ،هاي مورد بررسي تر ساختار توزيع دادهبررسي بيش براي

ها و خروجي در اين مقاله از نرخ اختالف ورودي سپرده. هاي توصيفي آن بپردازيم آماره

 هاي آماره 1شماره  توزيع فراواني و جدول  3و  2شماره نمودار . شود تسهيالت استفاده مي

  .ها در زير ارائه شده است توصيفي مربوط به نرخ داده

  

توزيع فراواني نرخ اختالف ورودي سپرده و خروجي تسهيالت :3شماره  نمودار
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  هاي توصيفي نرخ اختالف ورودي سپرده و خروجي تسهيالت آماره : 1شماره  جدول

 كشيدگي 1چولگي انحراف معيار ميانگين

140/1 - 534/11 875/0 964/28 

  

  و ارائه نتايج الگوبرآورد  - 6

هاي نقدينگي و در مواردي بيني وقايع كسري مقادير فرين، امكان پيش نظريهبراساس 

تعيين آستانة مناسب  براي. شود ها ميسر مي بحران نقدينگي از طريق برازش دنبالة توزيع داده

نمودارهاي مذكور در . شود صدك و نمودار توزيع فزوني استفاده مي هاي نمودار صدك از روش

  .زير ارائه شده است

  ها در مقايسه با توزيع نرمال صدك داده صدك : 4شماره  نمودار

  
  

پژوهش  هاي مورد استفاده در اين توزيع داده ،شود مشاهده مي 4شماره  طور كه در نمودار همان

همين دليل استفاده از روش نقدينگي در معرض خطر از توزيع نرمال فاصله زيادي دارد و به

فرض بر اين است كه توزيع  ،درواقع، در روش نقدينگي در معرض خطر. شودنمي پيشنهاد

  . چنين نيست) مقالة اين هايدرست همانند داده( كه هميشهها نرمال است درحاليداده

                                                           

  . ع اشاره شود كه چولگي توزيع نرمال صفر استبراي مقايسه بد نيست به اين موضو  1
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توان براي تقريب تابع توزيع شكاف نقدينگي اول اين مقاله اين بود كه آيا مي سوال

طور كه مشخص سرپرستي شرق بانك صادرات تهران از توزيع نرمال استفاده كرد يا خير؟ همان

نمودار . است پاسخ به پرسش منفي است و توزيع نرمال در اين مورد كاربرد چنداني ندارد

ها و توزيع نرمال فرضي، دهد كه با توجه به همپوشاني توزيع دادهصدك نيز نشان مي- صدك

فرض نرمال بودن تابع توزيع تجربي شكاف نقدينگي سرپرستي شرق بانك صادرات تهران رد 

   .شودبا توجه به نتايج آزمون كولوموگرف اسميرنوف هم همين نتيجه تأييد مي گمانبي. شودمي

  

  ها توزيع فزوني داده : 5شماره مودارن

عنوان آستانه در  كند، به ها تغيير مي اي كه در آن روند داده  ، نقطه5شماره  با توجه به نمودار

  .λ3830/2منتخب برابر است با بنابراين آستانه . شود نظر گرفته مي

هاي پژوهش  يافته پارتو به دنباله توزيع داده تعميم الگويدر اين مرحله هدف كار، برازش 

يافته  تر از آستانه مذكور كه براي برازش توزيع تعميمهاي بزرگ است كه تعداد داده شايان .است

نمايي توزيع پارتو مورد نظر به روش حداكثر درست. است 30گيرد  پارتو مورد استفاده قرار مي

  :آيد ت ميدس صورت زير به به) 9(طبق رابطه 

  

F(�x� � 1 
 )K
$ +1 � ξ( -.

β(  0�/ξ(                                                                      (9) 
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نمايي كه در مقادير پارامترهاي تابع توزيع پارتو به روش حداكثر درست 2شماره جدول  در

 درصد 95بازة اطمينان همچنين عالوه بر برآورد پارامترها، . شود فصل پيشين توصيف شد، ارائه مي

  .ها نيز ارائه شده استآن

  

  نتايج برآورد پارامترهاي توزيع تعميم يافته پارتو : 2شماره  جدول

 درصد 95بازه اطمينان  مقدار پارامتر

ξ 000025/1     64/1     35/0 

β 219853/2  24/4    16/1 

  

  .شود ارائه مي تر نيكويي برازش توزيع مورد نظربررسي بيش 6شماره نمودار 

  

پارتو از توزيع فزوني  براورد تابع توزيع تعميم يافته : 6شماره  نمودار

  
هاي موردنظر از توزيع  دادهشود، ميزان انحراف  مشاهد مي 6شماره  طور كه در نمودار همان

  .يافته بسيار اندك استبرازش

ريزش مورد  هاي ريسك نقدينگي در معرض خطر و براي سنجش ريسك نقدينگي، سنجه

نقدينگي در . انديافته محاسبه شدهانتظار و ريزش مورد انتظار مراتب باالي توزيع پارتوي برازش

  :شود روابط زير محاسبه مياز  Lمعرض خطر و ريزش مورد انتظار پس از تعيين آستانه 
  

VaRM � u � β(
αN O�$

) �1 
 q� ξ 
 1 P , ξ � 0                                                (10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESM � QRST
�ξ( � β(ξ(.

�ξ(                                                                                     (11) 
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,��ES�Uسنجة ريزش مورد انتظار مراتب باال  ES�V��  محاسبه  نظريه مقادير فرين الگويبراساس

ريزش مورد  هاي شكاف نقدينگي در معرض خطر و مقادير سنجه 3شماره در جدول . شود مي

  .مختلف ارائه شده است  در سطوح اطمينان 3تا  1انتظار مراتب 

  

  هاي نقدينگي در معرض خطر و ريزش مورد انتظار مراتب باال  مقادير سنجه : 3شماره  جدول

 POT الگويبراساس 

  )ميليارد ريال(

W l-VaR XY�Z� XY�[� XY�\� 
95% 179/42 573/507 943/5899 705/69057 

99% 786/219 451/2189 709/21887 932/221682 

995% 800/441 353/4073 584/37916 396/358502 

 
  هاي ارزش در معرض خطر و ريزش مورد انتظار مراتب باال مقادير ريالي سنجه : 4شماره  جدول

  POT الگوياساس بر

  )ميليارد ريال(                                                                                             

W VaR XYZ XY[ XY\ 
95% 25307/4 304543/8 3539965/8 41434623 

99% 131871/6 1313670/6 131320625/4 133..9759/2 

995% 265080 2444011/8 22749950/4 215101437/6 

  

سنجه نقدينگي  با استفاده از درصد 95دهد كه در سطح اطمينان نشان مي 4شماره جدول 

ريال ميليارد  25307/4نشدن با ريسك و بحران نقدينگي مقدار  روروبهدر معرض خطر براي 

براي استفاده از سنجه ريزش مورد انتظار مرتبه اول در  ليكن. وجوه نقد بايد نگهداري كرد

نشدن با بحران و ريسك نقدينگي نياز به نگهداري وجوه  روروبهبراي  درصد 99سطح اطمينان 

  .ريال است ميليارد 131367/6نقد به ميزان 

هاي ريسك مذكور محاسبه و براي مقايسه نتايج  هاي اصلي، سنجه فرض نرمال بودن داده به

  .شود ارائه مي 5شماره يافته پارتو در جدول  ن با توزيع تعميمآ
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هاي نقدينگي در معرض خطر و ريزش مورد انتظار مراتب باال بر  مقادير سنجه : 5شماره  جدول

  توزيع نرمال الگوياساس 
  )ميليارد ريال(                                                               

W VaR XY�Z� XY�[� XY�\� 
95% 186/24 493/28 759/64 595/21 

99% 206/31 822/34 329/76 617/247 

995% 849/33 252/37 837/80 198/260 

  

هاي ريسك محاسبه شده با  شود، مقدار سنجه مشاهده مي 5شماره طوركه در جدول  همان

است گفتني  .تر استتوزيع نرمال بيش هاي ريسك استفاده از توزيع تعميم يافته پارتو از سنجه

طوركه مشاهده  همان. جدول فاقد واحد هستنداين دليل استفاده از نرخ، اعداد ارائه شده در به

هاي  سنجه هاي ريسك محاسبه شده با استفاده از توزيع تعميم يافته پارتو از شود مقدار سنجه مي

 .تر استريسك توزيع نرمال بيش

  

هاي ارزش در معرض خطر و ريزش مورد انتظار مراتب باال بر ريالي سنجه مقادير : 6شماره  جدول

  توزيع نرمالالگوي اساس 
 )ميليارد ريال(                 

W VaR XYZ XY[ XY\ 

95% 14511/6 17095/8 38855/4 129357 

99% 18723/6 20893/2 45797/4 148570/2 

995% 20309/4 22351/2 48502/2 156118/8 

 
نشدن  روروبهبراي  درصد95 براي استفاده از سنجه ارزش در معرض خطردر سطح اطمينان

يا  و كردريال وجوه نقد بايد نگهداري ميليارد  14511/6با بحران و ريسك نقدينگي به ميزان 

 بايد ميزان درصد 95انتظار مرتبه دوم در سطح اطمينان  استفاده از سنجه ريزش موردبراي 

  .ريال وجوه نقد نگهداري كردميليارد  38855/4

استفاده شده  1آزمايي فرآيند مذكور از آزمون نرخ قصور كوپيك منظور پسدر مرحلة آخر به

تر از سنجة ريسك مورد نظر برابر با شود تعداد مقادير بزرگ در آزمون كوپيك فرض مي. است

                                                           
1 Kupiec Failure rate Testing 
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N ها برابر با  و تعداد كل دادهn بنابراين احتمال قصور برابر است با . باشدP � )
 Pمقدار .  $

هر چه مقدار . تعيين آستانة بحران استبه منظور تعيين كارايي شاخص بيان شده  برايآزموني 

P ها در تمام موارد  با توجه به اينكه تعداد كل داده. است تربيشتر باشد، ميزان كارايي كم

 7در جدول شماره . شود گوناگون استفاده ميهاي  براي مقايسة شاخص Nيكسان است، از 

  . شود نتايج آزمون كوپيك به شرط استفاده از سنجة ريسك نقدينگي در معرض خطر ارائه مي

  

  POT الگويآزمايي نقدينگي در معرض خطر براساس توزيع نرمال و  نتايج مقايسه پس : 7شماره  جدول

q مدل  مدل نرمالPOT 

95% 5 2 

99% 4 0 

  

شود، با درنظر گرفتن ميزان نقدينگي در  مشاهد مي 7طور كه در جدول شماره همان

تعداد قصور  درصد95عنوان سنجة ريسك نقدينگي، براي مثال در سطح اطمينان  معرض خطر به

. است 5 و بر اساس توزيع نرمال 2انجام شده از آستانه بحران محاسبه شده، بر اساس توزيع پارتو 

 4و  0ترتيب برابر به ، تعداد قصور براساس توزيع پارتو و نرمالدرصد 99نان يهمچنين در سطح اطم

بنابراين به فرض استفاده از سنجة ريسك نقدينگي در معرض خطر در سطح اطمينان .خواهد بود 

در نتيجه نقدينگي در . ، هيچ قصوري از آستانة بحران محاسبه شده روي نداده استدرصد 99

  .نرمال دارد الگويكارايي بهتري نسبت به  POT الگويمعرض خطر بر پايه 

  

  الگوآزمايي نتايج حاصل از برآورد پس - 7

نتايج آزمون كوپيك به شرط استفاده از سنجة ريسك ريزش مورد  9و  8شماره  در جداول

براي بيان  الگوبنابراين استفاده از اين . انتظار و ريزش مورد انتظار مراتب باالتر ارائه شده است

  .1توزيع دنباله نتايج بهتري به همراه دارد

  

  

                                                           
1
ها در  آزمايي، با افزايش تعداد دادههاي مورد استفاده در اين پس بودن دادهذكر است كه با توجه به كم شايان  

 .تري برخوردار خواهد بودمطالعات آتي نتايج حاصله از دقت بيش
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  POT-ES(n) الگويآزمايي براساس  نتايج پس :8شماره  جدول

q VaR XY�Z� XY�[� XY�\� 
95% 2 1 0 0 

99% 0 0 0 0 

995% 0 0 0 0 

  

  آزمايي بر اساس مدل توزيع نرمال نتايج پس : 9شماره  جدول

q VaR XY�Z� XY�[� XY�\� 
95% 5 5 1 0 

99% 4 3 0 0 

995% 3 2 0 0 

  

  :شود نتايج زيرحاصل مي 9و  8، 7، 6 شماره با توجه به جداول

شود، مقدار نقدينگي در معرض  مشاهده مي 7و  6 شماره طور كه در جداولهمان - الف

از  POTچه با فرض نرماليتي و چه با فرض روش  ،خطر در همه سطوح اطمينان مورد بررسي

، 9و  8 شماره همچنين با توجه به جداول. تر استمقدار ريزش مورد انتظار متناظر با آن كم

رهاي صورت گرفته با استفاده از سنجة ريسك نقدينگي در معرض خطر تعداد قصوطور متناظر  به

تر سطوح اطمينان از تعداد قصور صورت گرفته با استفاده از ريزش مورد انتظار بيش در همة

نتايج حاصل بهتر و  ،شود كه با افزايش مرتبة ريزش مورد انتظار اين، مشاهده مي بر  افزون . است

   .شود بهتر مي

هاي ريسك نقدينگي در معرض خطر و ريزش مورد انتظار در همة سطوح  ميزان سنجه -ب

ها در همة سطوح اطمينان با استفاده از از ميزان متناظر آن POTاطمينان با استفاده از روش 

همچنين تعداد قصورهاي اتفاق افتاده در همة سطوح با استفاده از . تر استتوزيع نرمال بيش

بنابراين، مستقل از سنجة . تر استاز تعداد قصورها با استفاده از توزيع نرمال كم POTروش 

  .در همه سطوح از توزيع نرمال بهتر است POTريسك منتخب، روش 

و روش  3و  2با توجه به نتايج فوق استفاده از سنجة ريسك ريزش مورد انتظار مراتب 

POT شود در نظر گرفته مي الگوعنوان بهترين  به.  
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 .هاي مديريت نقدينگي بايد درنظر گرفته شود نتايج فوق سياست گفتني است در اجراي

هاي  بر انتخاب هر يك از آستانهتصميمي مبني ،طوري كه مديران با توجه به شرايط داخلي بانك به

  .اتخاذ كنندداري نقدينگي مورد نظر  مذكور با در نظر گرفتن هزينة نگه

  

 پيشنهادي هايگيري و سياستنتيجه

ها به  ها، ريسكي در هم تنيده و غيرمستقيم است، چرا كه ساير ريسك ريسك نقدينگي در بانك

از طرفي با توجه به نقش بانك مركزي در . كنند اشكال مختلف در ريسك نقدينگي ظهور پيدا مي

با توجه به  ليكن. گيرد ميها مورد غفلت قرار  بانكي، ريسك نقدينگي در بانك نظامتامين نقدينگي 

ها بايد با اصالح ساختار دارايي  سازي ساختارهاي مالي، بانك توسعه بازارهاي مالي و فرايند آزاد

روزافزون اقتصاد جهاني تر به مديريت ريسك نقدينگي، باپيچيدگي و بدهي و توجه هر چه بيش

 .هايي بزرگ اقتصادي را داشته باشند همراه شده و آمادگي رويارويي با بحران

از توانايي بااليي در توصيف دنبالة توزيع نرخ اختالف ميان ورودي سپرده و  POTمدل 

دست آمده، سنجه ريسك ريزش مورد انتظار نتايج به براساس. خروجي تسهيالت برخوردار است

هاي مالي نرخ  در بحران. تر در قياس با نقدينگي در معرض خطر است مراتب باال ابزاري مناسب

رفتاري متفاوت با شرايط عادي از خود نشان  ورودي سپرده و خروجي تسهيالتيان اختالف م

تري با كه انطباق بيش POT-ES(n) الگومنظور توصيف اين رفتار از در اين تحقيق به. دهند مي

نتايج حاكي . شدتوزيع نرمال مقايسه  الگويهاي مورد بررسي دارد، استفاده شد و نتايج با  داده

ديگر بيان به . هاي مالي است هاي واقعي در بحران مذكور با داده الگويتر بيش از دقت و تناسب

 .گيري ريسك نقدنيگ و تعيين حد بهينة نقدينگي بهتر استبراي اندازه POT الگوياستفاده از 

 عنوان سنجه ريسك منسجم دقت باالتري درمورد انتظار به از طرفي استفاده از سنجه ريزش

 POT الگويدهد كه نقدينگي و همچنين نتايج آزمون كوپيك هم نشان ميمحاسبات ريسك 

   .  كندتري براي بانك ايجاد ميهاي كمدر مقابل فرض نرماليتي توزيع  بحران
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