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چکیده
دغدغه اصلی دارندگان اوراق بدهی ،تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است .در این پژوهش ،ما به
دنبال ارائه مدلی برای محاسبه ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی ایران میباشیم .ما از روش مرسوم دیرش برای محاسبه ارزش در معرض
ریسک برخاسته از نگهداری اوراق بدهی میپردازیم .برای اهداف تجربی ،هدف اصلی ما صریحاً ارائه چارچوبی برای محاسبه روزانه ریسک
نرخ بهره در شبکه بانکی میباشد .سپس با توجه به ساختار بازار اوراق بدهی در ایران ،تحت دو سناریو به محاسبه ارزش در معرض ریسک
برای کل سبد پرداخته و نشان میدهیم که در افقهای زمانی گوناگون چگونه میتوان ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی را محاسبه نمود .بنا
بر نتیجه بهدستآمده با توجه به دادههای سبد اوراق بدهی یکی از بانکهای خصوصی کشور ،تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران بالقوه و
بالفعل میتوانند از این چارچوب بهعنوان عامل ریسک در الگوهای تشکیل سبدهای سرمایهگذاری بهینه ،اصالح سبدهای موجود و تحلیل
ریسک اوراق بدهی کمک جویند.
واژههای کلیدی :دیرش ،دیرش تعدیلشده ،بازده تا سررسید ،اوراق بدهی.
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 1مقدمه
بنا بر استانداردهای حسابداری ایران ( )1386اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط سرمایهگذاران مستلزم ارزیابی توان واحد
تجاری در ایجاد وجوه نقد ،زمانبندی و قطعیت ایجاد آن است .از دریچه اقتصادی ،هر فعالیت سرمایهگذاری و مالی همراه
با درجهای از ریسک بوده و همواره بیش از یک انتخاب برای تصمیمهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی وجود دارد.
ریسکهای مالی ریسکهـایی هسـتند کـه بـه شـدت بـه یکـدیگر وابسـته بـوده و در مجموع ریسک کلی بانک را افزایش می
دهند (اسـدیپـور .)1384 ،ریسک مالی بـه دو دسـته ریسـک خاص و ریسک بازار شـوند تقسـیم میشوند که ریسـکهای
خـاص در برگیرنده ریسـکهـای نقـدینگی ،اعتبـاری و ریسک ساختاری سرمایه و ریسک بازار در برگیرنده نوسـان نـرخ بهـره،
ارز و قیمـت میباشد (جول.)1999 ،
بنابراین شرکتکنندگان در چنین بازارهایی نیازمند به الگوهایی برای اندازهگیری ،مدیریت و مهار ریسک میباشند .یکی
از اصلیترین ریسکهایی که موسسههای مالی با آن روبرو هستند ،ریسک نرخ بهره است که از تفاوت قیمت اسمی و واقعی
داراییها در بازار حاصل شده و باعث تغییر در ارزش سبد داراییهای موسسههای مالی میگردد .در سالهای گذشته،
همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانکهای مختلف دنیا ،شاهد بحرانها ،زیانها و حتی ورشکستگی
های متعدد بانکها بودهایم .بانکهای موفق به دالیل گوناگونی از قبیل خطر یا هزینههای ناشی از نوسانهای نرخ بهره،
تورم ،ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیالت پرداختی ،با بحرانهای متعددی روبرو شدهاند (عرب مازاریزدی و همکاران،
.)1392
دیرش معیار استانداردی برای میانگین زمانبندی بازگشت جریانهای نقدی دارایی است :بهطوریکه هرچه دیرش
طوالنیتر باشد ،سرمایهگذاران دیرتر وجه نقد حاصل از سرمایهگذاری خود را دریافت میکنند (شرودر و استرر.)2012 ،
دیرش اوراق با درآمد ثابت به پیشنهاد مکالی ( )1938بهصورت میانگین موزون مدتزمان بازگشت سرمایه و عواید برخاسته
از آن محاسبه میگردد که در آن وزنها برابر با ارزش کنونی نسبی جریانهای نقدی اوراق نامبرده است .برای اوراق بدهی،
دیرش معیاری شناختهشده برای ریسک بوده که تقریباً همه ریسک مرتبط با تغییرات قیمت اوراق را در برمیگیرد ولیکن
(الیبویتز و همکاران 1989 ،و .)1988
این پژوهش در  5بخش تنظیم گردیده است .نخست در بخش  1توضیحاتی درباره اهمیت دیرش و ریسک نرخ بهره در
شبکه بانکی ارائه شد ،سپس به مرور پژوهشهای انجامشده خواهد پرداخت و پس از آن معروفترین روش محاسبه دیرش
با جزئیات بیشتر اشاره میشود .در بخش پایانی نیز نتایج بهدستآمده از محاسبه دیرش سبد اوراق بدهی یکی از بانکهای
خصوصی کشور ارائه شده.
پژوهش کنونی (با توجه به هدف) از نوع پژوهشهای کاربردی است؛ چراکه در پی آن است تا نتیجه پژوهش را برای
حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گیرد .اندازهگیری ریسک نرخ بهره برخاسته از اوراق بدهی مورد استفاده کلیه تحلیلگران
مالی و بانکی میباشد؛ به همین خاطر نیز ماهیت کاربردی و عملی این پژوهش غیر قابل انکار است .همچنین ناگفته نماند
نظر به اینکه سند بازل  )2019( 13در بخش ریسک بازار مستقیماً محاسبه ریسک نرخ بهره و دیرش را خطاب قرار داده و
بدان پرداخته ،میتوان از پژوهش کنونی بهعنوان گامی در راستای تحقق بخشی از سند بازل  3در اکوسیستم بانکی کشور
نیز یاد کرد .بنابراین جنبه نوآورانه این پژوهش از جنبه کاربردی و راهبردی (با توجه به رهنمودهای سند بازل  )3ارائه
روشی برای محاسبه ریسک نرخ بهره ناشی از نگهداری اوراق بدهی با درآمد ثابت برای بانکهای کشور مد نظر میباشد.
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 2پیشینه پژوهش
 2.1مطالعات داخل کشور
پیشینه پژوهشهای داخل کشور نشانگر توجه بیشتر بر واکاوی معیارهای مدیریت سبد و نیز بازارگردانی این گونه اوراق
بدهی میباشد .این در حالی است که هدف پژوهش کنونی ،ارزیابی سنجهای برای ریسک اوراق بدهی (برخاسته از تغییرات
قیمت که منجر به ریسک نرخ بهره میشود) در شبکه بانکی است ولیکن به پژوهشهای مرتبطی که از مفهوم دیرش استفاده
کرده ،اشاره خواهیم کرد.
مریم دولو و همکاران ( ،)1399از مفهوم دیرش بهره جسته و به محاسبه دیرش سهام پرداختهاند .بهمنظور اتخاذ
تصمیمهای مالی و سرمایهگذاری ،به معیاری نیاز است که بتوان به کمک آن به محاسبه زمان دریافت جریانهای نقدی
سهام پرداخت .بنابراین ،آنها از مفهوم دیرش کمک گرفته تا به واکاوی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک
سیستماتیک و همچنین امکان پیشبینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک به کمک دیرش سهام بپردازند .بدین منظور
آنها از دادههای  107شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1386-1397استفاده نموده و نتایج
نشانگر آن است که هرچه دیرش سهام بیشتر باشد ریسک سیستماتیک و ریسک کل برای دوره بعد کمتر خواهد بود.
زمردیان و همکاران ( ،)1398در مطالعهای به کمک دادههای مرتبط با  64اوراق بدهی پذیرفتهشده و سررسیدنشده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در برگیرنده اوراق مرابحه ،مشارکت ،اجاره ،گواهی سپرده ،سفارش ساخت و
اوراق رهنی در جستجوی یافتن سنجهای هستند که در برآورد قیمت ،عملکرد مناسب دارد .بدین منظور توان برآورد
سنجههای گوناگون ازجمله دیرش را با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار میدهند که نشان میدهد بازده تا سررسید
در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند .بنابراین نتیجه ،بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران
بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل میتوانند از این معیار بهعنوان
عامل ریسک در مدلهای تشکیل سبدهای سرمایهگذاری بهینه ،اصالح سبدهای موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد
ثابت استفاده کنند.
امینپور جوبنی و همکاران ( ،)1395به کمک مفهوم دیرش به فرآیند ارزشگذاری شرکتها و برآورد ریسک نکول آنها
بنا بر نظریه قیمتگذاری اختیارات پرداخته .آنها ضمن برآورد احتمال نکول و ریسک داراییهای  5670شرکت فعال در
بازار ایاالتمتحده در بازه زمانی  ،2001-2013از الگوهای مبتنی بر قیمتگذاری اختیار ،شرکتها را بنا بر احتمال نکول و
ریسک رتبهبندی میکنند .در این راستا به منظور برآورد احتمال نکول ،از رویکرد قیمتگذاری اختیار تعدیلی با دیرش
(دیرش اسناد قرضهای شرکتها) بهره میجویند .سپس به واکاوی بازده سهام شرکتها در هر رتبه ،با احتمال نکول،
نوسانپذیری و سایر متغیرهای بازاری نظیر اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازاری ،بتا یا ریسک
سیستماتیک میپردازند.

 2.2مطالعات خارج از کشور

ژیانگ و سان )2016( 1در پژوهشی نشان دادند سهامی که بازده نقدی باالتری دارد ،از دیرش باالتری نیز برخوردار بوده و
در نتیجه با افزایش نرخ بهره کاهش قیمت بیشتری تجربه خواهد کرد .به دیگر زبان با کاهش نرخ بهره تمایل سرمایهگذاران
به این سهام بهعنوان جایگزینی برای اوراق با درآمد ثابت افزایش مییابد و همین امر حساسیت قیمت سهام نسبت به
تغییرات نرخ بهره را افزایش میدهد.
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دیرکس و ارتمن )2015( 1رویکرد جدیدی برای برآورد تغییرات قیمت با توجه به الگوی جریان نقدی برخاسته از تغییر
نرخ بهره ارائه دادند .آنها ارزش کنونی را به کمک معادالت خطی ارزیابی کرده و نتایج آنها به مراتب از نتایج بهدستآمده
از فرمولهای بسط تیلور دقیقتر بود .آنها ادعا کردند که فرمولهایشان بر هر فرمول تقریبی برآورد گردیده در دیرش برتری
دارد .آنها همچنین تغییرات نرخ تنزیل بدهیهای آینده برخاسته از تغییر در عوامل انباشتهسازی سرمایه را در صنعت بیمه
برآورد نمودند.
چرتاک )2012( 2در پژوهشی با عنوان تقریبهایی برای بازده ،قیمت ،دیرش و تحدب در عمل ،یک سری تکنیکهای
عملی برای محاسبه تقریبی هرکدام از متغیرهای نامبرده را ارائه میدهد .برآوردهایی از دیرش و تحدب ،قیمتها و بازدهها
را در سه نقطه مشاهدهشده نشان میدهد .تقریب بهدستآمده از متغیرهای باال میتواند در محاسبه قیمتها و بازده
بهدستآمده بر پایه نقاط زمانی مجاور مفید واقع شود و دادههای اضافی را برای تحلیل سناریو ایجاد کند.

 3روششناسی
پژوهش کنونی در دسته پژوهشهای کاربردی به کمک روشهای کمی میباشد چراکه در پی آن است تا نتیجه آن را برای
حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گیرد .در این پژوهش ،ما بر اوراق بدهی دولتی بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت دارایی و
بدهی تمرکز میکنیم که مربوط به ریسک نرخ بهره در ترازنامه بانکی است .متغیرهای اصلی پژوهش در برگیرنده تاریخ
سررسید ،قیمت روز ،بازده تا سررسید ،دیرش و دیرش مکالی میباشد .در این راستا ،نخست به مفهوم شکاف دیرش می
پردازیم ،سپس تغییرات در نرخ بهره مورد انتظار را اعمال کرده و در پایان نشان میدهیم به کمک مقادیر بهدستآمده برای
بازده تا سررسید و دیرش ،میتوان به ارزش در معرض ریسک هر ورقه رسید.
تجزیهوتحلیل شکاف دیرش ،میانگین وزنی سبد اوراق بدهی منفرد است که وزنها بازتابدهنده نسبت سبد
سرمایهگذاری شده در هر یک از اوراق میباشد .در اینجا یک دارایی مالی را که قیمت ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده آن
بهصورت زیر است ،در نظر میگیریم:

) 𝑘𝑡(𝐹𝐶) 𝑘𝑡 𝑉 = ∑𝑡𝑘≥𝑡 𝐵(𝑡,

()1

که در آن ) 𝑘𝑡(𝐹𝐶 جریان نقدی در زمان 𝑘𝑡 و ) 𝑘𝑡  𝐵(𝑡,نیز عامل تنزیل مربوطه است .حال دیرش مکالی را که میانگین
موزون سررسید جریانهای نقدی است ،بهصورت زیر تعریف میکنیم:

)𝑡 𝒟 = ∑𝑡𝑘≥𝑡 𝒲(𝑡, 𝑡𝑘 )(𝑡𝑘 −

()2
که ) 𝑘𝑡  𝒲(𝑡,وزن مربوط به جریان نقدی در زمان 𝑘𝑡 میباشد:

) 𝑘𝑡(𝐹𝐶) 𝑘𝑡𝐵(𝑡,

()3

𝑉

= ) 𝑘𝑡 𝒲(𝑡,

در مورد اوراق بدهی بدون کوپن که تاریخ سررسید آن 𝑇 باشد ،دیرش مکالی برابر با زمان باقیمانده سررسید )𝑡 (𝑇 −
میباشد.
اگر بازدهی تا سررسید ،𝓎 ،را بهعنوان پاسخ معادله زیر تعریف کنیم:
()4

) 𝑘𝑡(𝐹𝐶

1
)𝑡(1+𝓎)(𝑡𝑘 −

𝑡≥𝑘𝑡∑ = 𝑉

آنگاه خواهیم داشت:
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) 𝑘𝑡(𝐹𝐶 = ∑𝑡𝑘 ≥𝑡 −(𝑡𝑘 − 𝑡)(1 − 𝓎)−(𝑡𝑘 −𝑡)−1
𝒟

𝑉𝜕
𝓎𝜕

𝑉 )𝓎= − (1+
()5

𝑉𝔇= −
که در آن 𝔇 دیرش اصالحشده میباشد:
𝒟

()6

)𝓎𝔇 = (1+
بنابراین استنباط میکنیم که دیرش اصالحشده معیاری برای حساسیت قیمت میباشد:
𝑉𝑛𝑙𝜕

()7

𝓎𝜕

=−

𝑉𝜕 1
𝓎𝜕 𝑉

=𝔇

اگر بازدهی تا سررسید کم باشد ،آنگاه 𝒟 ≈ 𝔇 خواهد بود .از آنجا که تفسیر دیرش مکالی آسانتر است ،دیرش
اصالحشده برای درک تأثیر سناریوی تنش نرخ بهره بیشتر مرتبط است .در واقع باید:
()8

𝓎∆𝑉𝔇∆𝑉 ≈ −
با این وجود ،میتوان از فرمول جایگزین زیر برای ارزیابی تأثیر تغییر موازی نرخ بهره استفاده کنیم:
𝓎∆

()9

)𝓎∆𝑉 ≈ −𝒟𝑉 (1+
گوشزد میشود در دریچه زمانی پیوسته ،بازدهی تا سررسید بهعنوان ریشه معادله زیر تعریف میشود:

) 𝑘𝑡(𝐹𝐶 )𝑡𝑉 = ∑𝑡𝑘≥𝑡 𝑒 −𝓎(𝑡𝑘−

()10
بنابراین استنباط میگردد که:

) 𝑘𝑡(𝐹𝐶 )𝑡= ∑𝑡𝑘 ≥𝑡 −(𝑡𝑘 − 𝑡)𝑒 −𝓎(𝑡𝑘 −
()11

𝑉𝜕
𝓎𝜕

𝑉𝒟= −

نتیجه این است که دیرش اصالحشده در الگوسازی پیوسته ،بهعنوان دیرش مکالی تعریف میشود.
حال ارزش در معرض ریسک اوراق بدهی را بهصورت زیر تعریف میکنیم:

VaR𝑏𝑜𝑛𝑑 = 𝒟 ∗ Δr ∗ V

()12
که رابطه باال بیانگر بیشترین زیان احتمالی طی تغییرات نرخ بهره ( )Δrمیباشد.

 ۴تجزیهوتحلیل دادهها و برآورد
در الگوسازی ریسک نرخ بهره ،دیرش اوراق بدهی را میتوان بهراحتی و با کمک دادههای تجربی به دست آورد .یادآور می
شویم که مورد مطالعاتی ما در برگیرنده سبد ماهانه اوراق بدهی یکی از بانکهای خصوصی کشور در سال  1400بوده که
دادههای مربوط به تاریخ سررسید ،نرخ بهره اسمی و قیمت اوراق بدهی از پایگاه فرابورس ایران استخراج شده است.

5

بانک در بازه مورد نظر بهطور متوسط  ٪94.1از سرمایه پایه خود را بهصورت اوراق بدهی اخزا ،1افاد 2و اراد 3نگهداری
کرده که متوسط بازدهی تا سررسید ( )ytmماهانه کل سبد در شکل  1آورده شده.

شکل  .1متوسط بازدهی تا سررسید ( )ytmسبد در هر ماه

در شکل  2منحنی عایدی مرداد و آذر  1400بهعنوان نمونه آورده میشود .دلیل گزینش این ماهها به ترتیب کمترین و
بیشترین متوسط بازدهی میباشد.

 1اسناد خزانه اسالمی
 2منفعت دولت
 3مرابحه عام دولت
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شکل  .2منحنیهای عایدی تا سررسید سبد اوراق بدهی مرداد و آذر 1400

همانگونه که دیده میشود در مردادماه که کمترین بازدهی متوسط وجود داشته منحنی عایدی تقریباً مسطح شده ولی
همچنان از تحدب بسیار اندکی برخوردار است .از دیگر سو در آذرماه که بیشترین بازدهی متوسط وجود داشته ،تحدب
منحنی عایدی کامالً مشهود است.
در گام بعدی به محاسبه ارزش در معرض ریسک سبد تحت  2سناریو میپردازیم:
سناریو  :1تغییرات نرخ بهره  1درصد در نظر گرفته شود.
سناریو  :2تغییرات نرخ بهره  4درصد در نظر گرفته شود.
سناریوی نخست با توجه به روند گذشته متغیر ،گزیده شده است و سناریوی دوم بهعنوان سناریوی بدبینانه در بازار
اوراق بدهی کشور مد نظر قرار گرفته .گزینش چنین سناریوهایی زمینه را برای واکاوی تکانههای وارد بر ساختار بازار اوراق
بدهی کشور و همچنین تابآوری سرمایه پایه بانک در برابر چنین تکانههایی را فراهم میکند.
7

شکل  .3ارزش در معرض ریسک ماهانه سبد اوراق بدهی بانک در افق  1روزه

شکل  .4ارزش در معرض ریسک ماهانه سبد اوراق بدهی بانک در افق  10روزه

مطابق با شکل  3و  4نتایج تجربی نشان میدهد که میتوان در افقهای زمانی و سناریوهای گوناگون از وضعیت ریسک
نرخ بهره مطلع شد و سپس به چیدمان سبد بهینه سرمایهگذاری پرداخت.
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 ۵نتایج
وابستگی دو متغیر ریسک و بازده بر کسی پوشیده نیست .ریسک همواره بخش جدانشدنی از سرمایهگذاری بهویژه در بازارهای
مالی بوده و خواهد بود .به نظر میرسد امروزه سرمایهگذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجه نمیکنند (ادوین
و التون .)2014 ،این مسئله در برگیرنده همه فعاالن بازارهای مالی بهویژه بازار اوراق بدهی میباشد.
از آنجا که اوراق بدهی معموالً به عنوان دارایی بدون ریسک تلقی میگردد ولی بدان معنا نیست که از تکانههای تغییرات
نرخ بهره مستثنی میباشد .بنابراین نیاز به یک الگوی اندازهگیری ریسک اوراق بدهی که بتوان با کمک آن به مدیریت سبد
سرمایهگذاری ،تخصیص بهینه دارایی و ارزیابی ریسک فرصتهای دیگر سرمایهگذاری پرداخت ،احساس میشود .بنابراین
ما در این مطالعه به محاسبه سنجهای استاندارد با عنوان تحلیل دیرش بهمنظور محاسبه ریسک نرخ بهره که برخاسته از
سبد اوراق بدهی بوده ،پرداختهایم .برای محاسبه مرتبط با تحلیل دیرش با فراهم آوردن دیگر متغیرهای مورد نیاز ،از
نرمافزار آر بهراحتی میتوان بهره جست .هدف پژوهش کنونی ارائه راهکاری برای سبد سرمایهگذاری بانکها در اوراق بدهی
با درآمد ثابت بوده و از دیگر سو نظر به استاندارد بازل  )2019( 3روش دیرش که مستقیماً در سند بازل مورد خطاب قرار
گرفته ما در این پژوهش به دنبال آن بودیم که در اکوسیستم بانکی ایران و همچنین نظر به بخشنامههای بانک مرکزی در
زمینه ریسک بازار؛ مفهوم ریسک نرخ بهره را از دریچه دیرش مورد واکاوی قرار داده تا بانکهای کشور بتوانند از این
محاسبات بهره جویند.
ازآنجاکه بخش بسیار بزرگی از سبد سرمایهگذاری نهادهای بزرگ کشور همچون بانکها دیگر نهادهای فعال در بازارهای
مالی بخشی از سبد سرمایهگذاری خود را در چارچوب اوراق بدهی نگهداری میکنند ،دقت نظر در برآورد معیاری استاندارد
برای ریسک این اوراق و گزینش بهترین تصمیم یکی از مهمترین وظایف کارشناسان چنین نهادهایی در تشکیل سبدهای
سرمایهگذاری و تحلیل ریسک و اصالح سبدهای موجود میباشد .همچنین در کنار نهادهای حقوقی ،افراد حقیقی نیز می
توانند از نتایج این پژوهش برای اتخاذ بهترین تصمیم در فعالیتهای خود بهره جویند.
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