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خصوصی منتخب بر اساس معیار ریسک های  بانک شفافیت اطالعاتسنجش 

 )ارزش در معرض خطر(
 5؛ علی باغانی4؛ سعید فالح پور3؛ قدرت اله امام وردی2؛ رضا تهرانی1حسین عبده تبریزی

 

 چکیده

 ساهام گاااری در   جهات سارمایه  گااارا    سارمایه  دغدغاه تارین   یکای ا  مها   همیشاه  شفافیت اطالعات ماالی         

هدف این پژوهش بررسی ارتباا  معیای دار  باین ار ر در    باشد.  می اوراق بهادار ی پایرفته شده در بورسها بانک

دفتری و دادهای با ار به عیوا  معیاری برای سیجش شفافیت و کیفیت اطالعاات  های  با استفاده ا  دادهخطر معرض 

ترا ناماه   های ا  مدل گارچ چید متغیره با استفاده ا  دادهطر خبرای محاسبه ار ر در معرض  مطالعه این درباشد.  می

ی خصوصای  هاا  بانک نوین به عیوا  نماییده اقتصاد و پاسارگاد سییا  ساما   پارسیا  های  بانک ماهانه ای و با اری 

 بارای  داده هاا با توجه به نرمال نباود  تو یا     استفاده شده است. همچیین پایرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا 

ا  نظار شافافیت اطالعااتی ا  ضاری       پاژوهش ی موضاو   هاا  باناک  رتبه بیدیارتبا  معیاداری و  بررسی معیاداری

هاای دفتاری اساتفاده     باا ار و داده های  محاسبه شده با استفاده ا  دادهخطر ار ر در معرض  میا  اسپیرمنهمبستگی 

 و دفتاری  خطار  معرض در ار ر بین ضعیف تری رابطه همزما  های داده بعد شده است. نتایج پژوهش نشا  داد در

 باین  همبساتگی  ضاری  همزماا   هاای   در داده دارد وجود در مقایسه با همبستگی بین آنها با یک وقفه  مانی با اری

 اطمییاا   درصاد  ۹۹ ساط   در آمااری  نظار  ا  پارسایا   و پاسارگاد بانک دو با اری و دفتری خطر معرض در ار ر

 ۹5 ساط   در آمااری  نظار  ا  سییا بانک با اری و دفتری خطر معرض در ار ر بین همبستگی وده و ضری معیادار ب

پاساارگاد  پارسایا     هاای   باناک  به ترتی  شامل ها بانکبیدی  همزما  رتبههای  در بعد داده باشد. می اطمییا  درصد

 را با ار در دفتری اطالعات انتشار سرعت مسئله همچیین نتایج نشا  داد  چیانچه شود. می سییا  اقتصاد نوین و ساما 

 بارای  باا ار  و دفتاری  خطار  معارض  درهاای   ار ر همبساتگی  ضاری   مقاادیر   بگیاری   نظار  در  مانی وقفه یک با

 و ساییا  یهاا  باناک  بارای  ضری  این و بوده معیادار درصد ۹۹ سط  در نوین اقتصاد و پاسارگاد ی پارسیا  ها بانک
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 گروه مدیریت مالی و بیمه؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران، ایران، استاد 2
 .گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، یاراستاد3 
 مدیریت مالی و بیمه؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران، ایرانگروه یار، استاد 4
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 ا  ترتیا   باه  اطالعاات  کیفیات  اساس بر را ها بانک این توا  می مبیا این بر .است معیادار صددر ۹5 سط  در ساما 

 .کرد بیدی طبقه سییاتا  ساما  نوین  پاسارگاد  اقتصاد  پارسیا 

ضاری     مادل گاارچ چیاد متغیاره      شافافیت اطالعاات    ریساک  معارض  در ار ر: واژگان کلیددی 

 همبستگی

 

 

 مقدمه

 . حفا  ساالمت و اباات   شوند یمحسوب م یهر کشور یارکا  اقتصاد نیتر یا  اصل یکی ها بانک امرو ه

  یماال  تیشفافست. ها بانک میاس  در تیشفاف ا میدیاقتصاد کشور ن تیو نقش مه  آنها در هدا ها بانک

مها  در   یها ا  حو ه یکی. شود یم یو موج  بهبود روابط اقتصاد دهد یرا کاهش م یمعامالت یها یهیهز

 ساک یر رریمساتلزم پاا   یریناپاا  به طور اجتیااب  یبانک تیاست.  فعال یدر حو ه بانک تیشفاف ت یشفاف

 ینظاام اقتصااد   یو حتا  یبانک به سرعت باه کال نظاام باانک     کیدر مورد  یعموم  یاست. هر گونه آس

و  ییا  هرگونه نارسا یریو جلوگ یبه نظام بانک یحف  اعتماد عموم لیدل نی. به همکید یم تیکشور سرا

 یا  اهاداف اصال    یاقتصاد به بخاش واقعا   یا  انتقال مشکالت بخش پول یرینظام و جلوگ نیبحرا  در ا

 ست. ها بانک نظارت بر

 یماال  اتیا مساالل در ادب  نیتار  تیا ا  باا اهم  یکا ی  هاا  بانک سکیر یریگ و اندا ه یاطالعات مال تیشفاف

در  یمختلفا  یها کردیکشورها دارد. رو یظام بانکبر اعتماد عامه مردم به ن یادی. که اار  شود یمحسوب م

اند. هماواره   قرار داده اط ا  موضو  را مورد مخ یمختلف یها اراله شده است که هر کدام جیبه یهی م نیا

در  تواناد  یم تیواقع یایدر دن یعیبا درنظر گرفتن خواض تو  یار ر در معرض خطر پرتفو یریگ اندا ه

اطالعات و  تیشفاف ریرور ااربخش باشد. تفس نیا ییدر باال برد  کارا تواند یم یهیگام وقو  بحرا  مال

 ساک یر یریا انادا ه گ هاای   اریا مع نیبا  یهمبساتگ  اسسهام بر اس متیدر ق یسرعت انتقال اطالعات درون

 کشور به کار رود. ینظام بانک یشفاف سا  یتواند برا می است که یدیموضو  جد

 بارای  میاسابی  هاای  سایجه   بتاا  و معیار انحراف صورت سیتی همانید هب ریسک های محاسبه ا  سویی رور

 باین   یارا  نیسات   کیاد  می تلقی ریسک مفهوم ا  یک عیوا  به انسا  ذهن آنچه انعکاس و ریسک برآورد
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 باا  واریاان   ماالی   مهیدسای  در پیشرفت با. نیست قالل با ده  تمایز در نامطلوب نوسانات و بهییه نوسانات

های نامطلوب یکی ا  موارد مها    گیری و محاسبه ریسک اندا ه .شد جایگزین تر پیچیده سکری معیارهای

 ایان  گیاری  انادا ه  هاای  رور ا  یکای  (VAR)خطار   معارض  در ار ر شده در نظرات مالی اسات.  اشاره

 ریساک   گیاری  انادا ه  ابزارهاای  ا  یکی عیوا  به 1۹۹0 دهه اوایل ا  سیجه این. آید ها به شمار می ریسک

 هاای  شاکل  ایجااد  در آ  ساادگی  رور  ایان  عمومیت همچیین و محبوبیت دلیل .یافت وسیعی کاربردی

 بارای    (VaR )خطار   معارض  در ار ر. باود  معاین   ماانی  افق یک طی بالقوه های  یا  ا  خالصه آماری

 نداردی صایعتی باه  عیوا  استا به ای  حاشیه نیا های تعیین بیمه و یا نیا های محاسبه سرمایه  کفایت محاسبه

عدم محاسبه میاس  ریسک و افشای ناکافی و نا میاس   (.2018  1پیوست )لطفی و  نیوس 2 با ل قرارداد

ها  گاارا  آ  ت مالی و اعتباری و سپردهمؤسساهای قابل توجهی را متوجه  تواند  یا  اطالعات مربوطه  می

گیری بهتر ریسک و مدیریت آ  ااار   ت را در اندا هامؤسستواند  کید. بیابراین محاسبه دقیق این پارامتر می

ت مالی و اعتباری در محاسبه ار ر در معرض خطار  مؤسساتواند برای  بخش باشد. رویکرد اراله شده می

ت را در رابطاه باا   مؤسساا و ار یابی ریسک مفید واق  شود و ا  سیجش شفافیت اطالعات اراله شاده ایان   

   یاری نماید. مدیریت دارایی ها و بدهی هایشا

شاود   یم تیشفاف یریگ و اندا ه ییشیاسا یموج  سخت یهی م نیدر ا یتجرب ینبود کارها یکهیبا توجه به ا

 یاریا مع فیا تعر  یچالش اصال  نیبیابرا  کیید یاست که اطالعات را پیها  م یکسان ی عهده مه  به نیو ا

باه   یترسا دس ییتواناا  نید داده و همچیا لزوم وجاو  انجام شده  مطالعات بر اساساست.  تیا  شفاف  یصح

 . شود بیش ا  پیش احساس میمورد عالقه  جیاارات آ  بر نتا یابار ی و ها آ  داده های شاخصه

هدا بدر    سداا  شدرکت   یگذار متیق شتریب یمحقق اتکا یفرض اصل شیپژوهش پ نیدر ا

 یمبیاا  نیا ل ا  اقبا  تا .است ردیگ یها سرچشمه م آناا که از عملکرد  شرکت یاطالعات داخل

وجاوه   ا یو صورت جر ا یعیاصر صورت سود و   نیارتبا  برقرار کرد  ب یاطالعات مال تیفیک لیتحل

 رود یآ  بوده و انتظار ما  هیترا نامه دولت ته هیدر ته یسهام بود نکته اصل یو با با ده با ار گریکدینقد با 

باه   یمال های صورتخط  بر  ین گزارشگرتحت وب و در دسترس قرار گرفت یحسابدارهای  شرفتیبا  پ

 .ردیاستفاده کییدگا  قرار گ اریسهولت در اخت
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)ار ر در معارض   سکیر یارهایمع یبر مبیا ایآ یدیپژوهش بر آ  است بب نیموارد ا نیبا در نظر گرفتن ا

 ایا آ کاه  یکاه یا و ؟قضاوت نماود  ها بانک نسبت به شفافیت اطالعات درمتفاوت  طیتوا  در شرا یخطر( م

ار ر در معارض   نیرابطاه با   یبار مبیاا   ها بانکسهام  متیو سرعت انتقال اطالعات در ق تیتوا  شفاف یم

 داد؟  یو با ار توض یبا استفاده ا  اطالعات دفتر خطر را 

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

باالقوه افشاا و    یایمزا .دده یقرار م ریرا تحت تاا یگاار هیسرما ماتیتصم تیفیک یاطالعات مال تیشفاف

 ییادگ ینماهاای   یاه یکااهش هز  (1۹87)دیاموند و ورشایا   کمتر هیسرما یهیشامل هز تواند یم شتریب تیشفاف

)چو و ار ر شارکت  شیو افازا  (2002  و  ارویان   ل)گساهام  مات یبهباود ق ( 1۹81)لفویچ و همکارا   

و بستانکارا  در  گاارا  هیبه سرما یداقتصا تیاطالعات توسط شخص یکاف یافشا .باشد (2010همکارا   

رور ممکان   نیباه کاارا تار    هیسارما   یا ترت نیا کید و به ا می یاری یگاار هیسرما یها فرصت یجستجو

 .  گردد می استفاده

 هاا  باناک و محار    یتعامل افشاا   یرمستقغی محصول عیوا  است که به یجالب رساختیبانک   تیشفاف

رابطاه اطالعاات    نیا . در اشاود  یمسالل م یسر کیمیجر به  یدگیچیپ نی. ادآی یبا ار به وجود م نمتعاملی

 تیماه صوصدر خ یتجرب قاتتحقی مید بوده و نقطه ورود قدرت تیا  شفاف یجزء درست یمال یحسابدار

 (.2016)بوشمن دیآ می شمار آ  به یاقتصاد های امدیبانک و پ تیشفاف

 ره یماد  ئات یباا فاراه  کارد  نظاارت ه      صیای تمام در ها شرکت  یدر نظام راهبرد یدینقش کل تیشفاف

 یراهبرد سیتی اهداف ا  فراتر اطالعات نقش ها بانک. اما در کید می یو ناظرا  با  یرونیگاارا  ب هیسرما

 یاساسا  یراهبارد  هاای  شچاال  باا  هاا  بانک. است دارا  با میاف  سهام را یرفتار مد یهماهیگ یبرا یشرکت

ار ر شرکت باا میفعات عاماه تعاادل      یحداکثرسا  برای دارا  سهام یتقاضا نیب دیبا رایمواجه هستید.  

 نیساپرده  تضاام   ماه یب سات  یباا س  شاده   یا (. اهرم باال ترک2011 رو یو شاپ سو ی)مهرا   مور برقرار کیید

 یاه بهی دارا  کاه ا  نظار ساهام    کارد   ساک یر یاست برا یو فرصت مشوق که ها بانک تیشفاف عدم  یدولت

احتماال   شیافازا  قیا اقتصاد نشات نگرفته اسات  کاه ا  طر   تیکه ا  کل نیمع یبده های تیدوداست  مح
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  2003  )آدام و مهارا  سا د یبانک را م یفضا دهد یم شیرا افزا کیستماتیس سکیعدم توا  پرداخت ر

 .(2012و  2008

 تیا حاکم  هاای  زمینا  مکاا  تیا عاالوه بار حما   تیشافاف  دهید یم شیهادیپ داری بانک ینظر اتیادب مقاالت

 دهاد  یما  جیتارو  کارد   ساک یر ماتینظاام باا ار در تصام    ااردهای  بواساطه  را ها بانک یداریپا  یشرکت

 (.1۹۹8 یاتییکوردال و  ؛2002 و همکارا     بلوم1۹۹2)روچت 

 برای. بگاارد اار ها بانکبانک بر  یسکیر یافراد حاضر بر رفتارها یاارگاار قیا  طر تواند ینظام با ار م

مطلا  و   گااارا   هیتوساط سارما   ساک یسط  ر شیا  در  افزا تیریمد ییبی شپی واسطه به تیمثال شفاف

 به تواند ینظام با ار م نی. همچیکید می تیشده را تقو یزری آ   نظام برنامه یباالتر برا ینرخ با ده یتقاضا

قارار   ا یا م باناک در جر ساها  مات یحرکات ق  ریا با ار نظ های گیالسی واسطه که به ناظرانی دخالت واسطه

 .(2001  یفالنر؛ 2010)استفانو  دیعمل نما رند گی یم

مادت   وام دهیدگا  کوتاه رسای و گاارا  سپرده سکیوحشت نامعقول و ر تواند یم تیبر با ار شفاف عالوه

 (.2002  مورگا بانک  را کاهش دهد) یمال ییدرباره توانا یا یاطم را با کاهش عدم

 ییدرباره توانا یا یعدم اطم شیدر رابطه با افزا یکل با ار مال یابیبعلت ار  2007-2006سال  یبحرا  مال

 نیهمچیا  تی(. شافاف 2010  ورلماا ر یو  یکهاام یپ ت یگلداسام  ؛200۹  نشای )آماد  وجاود  به ها بانک یمال

هستید  هیسرما شافزای دنبال ترا نامه به یمیفهای  که در مقابل شو  ییها بانکرا که بر  یاصتحکا  مال

 آماده  وجاود  به ی(. وجود اصتحکا  مال2011  الویو ل یتیب ؛2015  امزیلی)بوشمن و و .دهد یرا کاهش م

و  اپی)کاشیکانال وام بانک قیا  طر یپولهای  استیانتقال سهای  یتئور یربیا ی نامتقار   اطالعات توسط

 هیسارما  ینظاارت  هاا  ینگرانا  دهاد  یما  شایهاد یکاه پ  هیخرد کرد  سارما های  ی( و تئور2000  1۹۹5  نیاست

 .(201۹ ول هی و د  )و  است کید می محدود را ها بانک یریوام گ اقتصادی رکود دوره در ها بانک

 یهاا  باناک  بانک آ  است که الزامات افشاء عدم تقار  اطالعات را در حراج تیا  میاف  شفاف گرید یکی

 ورشکسته موضو  الزامات افشاء جاام  قارار  ی ها بانک که هیگامی خاص طور . بهدهد می شیناموفق افزا

ناموفق ی ها بانک ییراا  دا یو سه  اندک شوند می هیگام بستن بانک متحمل یاندک یهیناظر هز رندوگی می

در  یفواصال طاوالن   رغ  یگاارا  عل حالت میاقصه نیکه در ا یدرحال کیید  می یبابت نگهدار نیرا ا  ا

 (.2013  )گرانجا کیید یشرکت م شتریمیاقصات ب نیا
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ممکن است به  تیشفاف کیید می ا یب یشده است. برخ ا یتوسط محققا  ب تیدرباره شفاف یمختلف اتینظر

 شیافزا کیید می شیهادیپ یبانک میجر شود. مطالعات مفهوم یناکار اتیبه عمل ها یشکست هماهیگ لیدل

  )گرانجادهاد  شیفازا با ار را ا یرپای وسا و ممکن است ن شود یاروت میجر نم شیلزوما به افزا تیشفاف

2013.) 

 طاور  ؛ باه هاا  باناک  تیا عادم موفق  یاراله دادند که در  ما  افشا یشواهد معتبر (2002وایت )و   یمور 

نظارت بانک ا  دسات داده   ئتیه تصالحی به را اعتمادشا  ها بانک ریاعتبار دهیدگا  سا  یزیآم تسرای

 ریگااا  سارمایه  ماتیبانک ااار گااشاته و باعات اتخااذ تصام      را یمد زهیگبر ان میفی طور خود به نیکه ا

را  یپاول خصوصا   جادیا برای ها بانک ییو توانا  (2013  تیو وا سو ی)مورناکارا توسط آنا  خواهد شد

 گارا  یدر مطالعاه داناو و د   تیشافاف  یااارات مثبات و میفا    نی(. تیش ب2020  ) گورتو کید می فیتضع

آنهاا در پیهاا  کارد      تواناایی  هاا  باناک  یجیبه مه  میفعت رساان  یاست. در مدل و شده  یشرت (2014)

 یا  گاردآور  ی( ا  وام دهیدگا  و دلسرد کارد  افاراد بارو  ساا مان    رندگا گی وام) ها شرکتاطالعات 

 ساپرده  نیبا  ساک یر  یا میااف  تو   .کیاد  یسرکوب کرد  اطالعات بانک را مجاا  ما   نیاطالعات است. ا

را فارآه  آورد. داناو و    سات یباا اطالعاات کامال قابال انجاام ن      هیباا ار سارما   زمیدر مکان را که را گاا

اقتصااد   یما اد کلا  یحداکثرسا  یرا در نظر نگرفتید و فرض کردند بانک برا ییدگینما لیهمکارا  مسا

  یتسه و ییگینقدمیاف   تیعدم شفاف یکهیا رغ ی. علستیمجا  ن تیکه عدم شفاف ی. درحالکید می تیفعال

تواند  یم تیمواجه خواهد شد که عدم شفاف ییدگیو نما یراهبر لیبانک با مسا آورد  می را فراه  سکیر

 یبرخا  یبانکادار  اتیا در ادب باناک را مضااعف کیاد.    را یماد  را یا گ  یبر تصم یفشار نظام برو  سا مان

 کاه  هاا  خ بهارخ ساپرده  نر شیبانک ممکن به واسطه افزا سکیکامل سط  ر تیکه شفاف افتیدیدر نیمحقق

 ایا )کوردل دهد شیباالتر بپردا د  شان  شکست بانک را افزا سکیبا ر ها ییدارا برای است مجبور بانک

 .(1۹۹8  یاتییو 

 ساک یر زهیا انگ جاه یبانک را کااهش داده در نت  زیاطالعات ار ر فرانش یافشا یهیکه هز افتیدیدر یگروه

 .(2006  نیر و باما )دهد می شیکرد  را افزا

 تیشافاف  شیاگرچه افازا  ست ین تیسط  شفاف خطی تاب  گاارا  توا  گفت اروت سپرده می یطور کل به

 یکارای ها بانککه  شود می مشخصی سط   به سکیاما باعت با گشت ر دهد  می شیکارا را افزا ییگینقد



7 

 

 یاه یبه تیشافاف  یانیمنشانگر آ  است که سطوح  یاار جبران نی. اکیید می جبرا  شتریب یریپا سکیرا با ر

صارف   شیامار باعات افازا    نیا شاده و ا  یاطالعاات  سکیر شیاطالعات باعت افزا تیکاهش شفاف. است

  )مورنو و تاکاالو را  خواهد شاد گاا سرمایهبا ده مورد انتظار  شیباعت افزا تیو در نها گردد یم سکیر

2016.) 

کا  و   تیاسات شافاف   افتاه ی  افازو   رو تیا اهم ریا اخ یها ها در سال شرکت یاطالعات مال تینقش شفاف

مشاکل   گااارا   هیسارما  یرا بارا  یریا گ  یکه تصم سا د یرا فراه  م یطیشرا یاطالعات مال نییپا تیفیک

و باعت  افتهی شیافزا یاطالعات سکیصرف ر تیوضع نیاسا د در  می ه  مواجه طیکرده و آنها را با شرا

 (.13۹2و همکارا    )تهرانیخواهد شد یگاار هیسرما یکل سکیر شیافزا

 بیشینه پژوهش

را  یرگاا سرمایه ییبر کارا یمال یدر گزارشگر سکیر یافشا ریتاا یدر پژوهش (201۹)و همکارا   کو  

ها ساب    شرکت یمال یدر رشگر سکیر یپژوهش آنا  نشا  داد که افشا جینتا .قرار دادند یمورد بررس

 ییباار کااارا یسااب  اااار مثباات و معیااادار تیاااهشاارکت شااده و در ن یاطالعااات طیمحاا تیشاافاف یارتقااا

 (.201۹را   او همک کو)خواهد شد یگاار هیسرما

نوسا   تیو وضع یاطالعات سکیر یحسابدار تیفیک یبه بررس یدر پژوهش (2017) همکارا و  آنجست

 تیفیک آنها نشا  دادند که .انجام شد کایمطالعه در کشور آمر نیا .سهام  ما  اعالم سود پرداختید یضمی

 یدر  ماا  اعاالم ساود ارتباا  معیاادار      ییا یکمتار نوساا   م   شاتر یبا ساط  ب  رباالت یعییکمتر  یحسابدار

 (.2017همکارا   و  )آنجستدارد

عیااوین   ار یاابی تحات   سط طی سه  را مالی مؤسسات سیستماتیک خطرپایری عملکرد (2016) 2سدونو

. کارد  مقایسه گرانجر علیت و سیستمی نتظارا مورد کمبودهای  (CoVaR)شرطی خطر ار ر در معرض 

 را مالیمؤسسات  عملکرد یییب شیپ ار یابی توانایی و نموده یییب شیپ بتواند تا کرد خالصه را CoVaR او

 در CoVaR کاه  داد نشاا   او نتاایج . دهد قرار یموردبررس 2008 و 1۹۹8 مالی بحرا  دوره یک طی در

 قارار  خطار  معرض در ا  مفیدی ییها یییب شیپ و نموده ییها یییب شیپ مالیمؤسسات  بحرانی عملکرد طی

 (.2016است)سدنو   داده اراله سیستمی یها یریخطرپا این داد 
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سهام و خطر سقو  ساهام   متیق یهمزمان یحسابدار یافشا یبه بررس یدر پژوهش (2015)سونو  انویل

هاا   با کل با ار دارد و اگر شارکت  یرکمت یها هماهیگ پژوهش نشا  داد که سهام شرکت جینتا .پرداخت

)لیاناو   قارار خواهیاد گرفات    سکیداشته باشید کمتر در معرض ر یبرتر یحسابدار یافشا یها استیس

 (2015سونو  

 لگارا  ینادرسات تحل  یگاار متیبر انتظار ق یحسابدار تیشفاف ریتاا یبه بررس (2010)و همکارا   وتیال

 نیهمچیا  .است یسود حسابدار تیمتاار ا  شفاف لگرا یانتظارات تحل که دهد یآنها نشا  م جیپرداختید نتا

دهاد بلکاه انتظاار     مای  نادرسات را کااهش   یگااار  مات یق نتظاار تیهاا ا  ناه  یماال  یها صورت شتریب تیشفاف

 (.2010)الیوت و همکارا   کید یم کینادرست را تحر یگاار متیق

ساقو  ساهام را    ساک یو ر یماال  یگزارشاگر  تیشفاف عدم نیرابطه ب ای مطالعه یط (2014) کی  و ژانو

 جاه ینت نیا باه ا  یاطالعاات ماال   تیعدم شفاف اریسود به عیوا  مع تیریاستفاده ا  مد با آنها. کردند یبررس

که  ییها به عالوه شرکت .اطالعات کمتر در ارتبا  است یابا افش یاطالعات مال تیکه عدم شفاف دندیرس

و   یک)رندیگ یسهام قرار م متیسقو  ق سکیدر معرض ر شترید بشفاف هستی ریغ یمال یصورتها یدارا

 (.2014  ژانو 

 ی دامیاه  هامقایس و بهامحاس هاب تاسا هیداسر ماانجا هاب  (200۹)مواالو  3رومرو توسط که ىیگرد هشوپژ

 یساا   هیشاب   یخىراات یسا  هیشب یها ا جمله رور یسکر ضمعر در ار ر سیجش یها رور ا  سیعىو

 تاا هش ا  دهستفاا با GARCHرور  و نمایى  متحر میانگین رور  فرین ارمقد دیکررو  رلوکاا  مونت

 را GARCH لدااام تیاادرنها هااا رور ینا مقایسه با و پااردا د یماا یالمللاا نیباا ىها اربا مهااااس اخصاااش

 (.200۹  و مواال )رومرکید یم معرفى راگآوردبر رینابهت عیوا  به

 ا  اساتفاده  باا  شارطی خطر  معرض در ار ر وخطر  معرض در ار ر برآورد به نیز( 2006) 4یاو و مارتییز

 باا ده   ماانی  یهاا  یسار  شارطی  یهاا   یا تو  ا  ایشاا  . پرداختیاد  نیآفار  ار ر تئوری یرخطیغ یها مدل

 .(2006)مارتییر و یاو  اند کرده مقایسه آ  قبلی انوا  با را شده یمعرف رویه و کرده استفاده مالی یها ییدارا

و ار ر در معارض خطار   خطار  اخل کشور نیز محققا   یادی در خصوص برآورد ار ر در معرض در د

 توساط  شده انجامپژوهش  به توا  یم VaR برآورد  مییه در داخلی تحقیقات جمله ا  به مطالعه پرداختید.
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 بار  محادودیت  بار  مبتیای  خطار  معرض در ار ر ها آ  .کرد اشاره (13۹4و قیدهاری ) یرود پشترهیمای 

 تهرا  را برآورد کردند. بهادار اوراق بورس در فعال پرتفوی مدیریت عملکرد ار یابی

را مورد  هیدر با ار سرما را یاهای  بانک سکیافشا و گزارر ر یارتبا  ار ش (13۹8)و همکارا   یطاهر

بهاادار  باناک عضاو باورس اوراق     1۹سااالنه   یمال یها میظور آنها ا  صورت نیا یبرا .قرار دادند یبررس

 یپاژوهش آناا  نشاا  داد افشاا     جینتاا  .اساتفاده کردناد   13۹5تاا   13۹0دوره شش ساله ا  سال  کی یبرا

 و معیاادار  یرابطاه میفا   یباناک دارا  یرابطه مثبت و معیادار بوده و با باا ده  یبا ار ر بانک دارا سکیر

 (13۹8)طاهری و همکار    است

 اوراق باورس  در (ES) انتظاار  مورد ریزر و (VAR) خطر معرض در ار ر( 13۹6) همکارا  و کاشی

 افتاه ی  یتعما  پاارتو  تو یا   و هاا  باال   ماکسایم   رویکارد  باا  حادی  مقدار نظریه ا  استفاده با تهرا  بهادار

(GPD) (13۹6)کاشی و همکارا   برآورد کردند.  

 باا  یدرو  رو  های دادهخطر  معرض در ار ر تخمین عیوا  تحت یا مطالعه( 13۹5) موسوی و فر ا یپو

 هاای   مادل  باه  نسبت ترکیبی مدل برتری ا  حاکی پژوهش نتایج .دادند انجام EVT-COPULA رویکرد

 فارین  ار ر نظریاه  و افتاه ی  یتعم شرطی ناهمسا  واریان  ترکیبی مدل و پارامتریک تاریخی  سا ی  شبیه

 .(13۹5)پویا  فر و موسوی  بود

 ارداا مق رىواا تئ دبررکا و سىربر به دخو شدار شیاسىرکا ی دوره ناماه  ا یا پا در (13۹1) کاظمى همچیین 

  اا ی تو د واب هاچول راب دیتأک ااب قاتحقی نایا در ست.ا ختهداپر ا تهر داربها اوراق رسبو  ارااب در ریناف

 یجشاااس یهااا رور یىراکا مقایسه اىبر تخطى نسبت رمعیا ا  ا تهر داربها اوراق رسبو شاخص  دهااااب

 .(13۹1)کاظمی  ستا شده استفاده یسکر ضرامع در ار ر

 شرطی واریان  یناهمسان یها مدل ا  استفاده با پارامتریک VaR محاسبه به  (1387همکارا  ) و محمدی

 رو ه ده و رو ه کیا  VaR مقادیر برآورد که دهد یم نشا  نتایج. اند پرداخته تهرا  بهادار اوراق بورس در

 در  (1388) صامدی  و کشااور   .اسات  برخاوردار  بااالتری  دقت کورتیک ا  لپتو یها  یتو  ا  استفاده با

 ا  استفاده با VaR تخمین در ها رور دقت مقایسه و تهرا  سهام با ار در با دهی تالط  برآورد به یا مقاله

 مادل % 5/2 معیااداری  ساط   در که است آ  دهیده نشا  نتایج. اند پرداخته FIGARCH خانواده یها مدل

FIGARCH  یها مدل میا  در را عملکرد بهترین GARCH (1387)محمدی و همکارا   است دارا. 
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باا رویکارد اساتفاده ا  نظریاه ار ر     خطار  جهات محاسابه ار ر در معارض     شده انجامدر اکثر تحقیقات 

در ا  انوا  متفاوت این تو ی  پرداخته نشده است. لاا با توجه به اییکه  مورداستفادهحدی  به رویکردهای 

  در این بخش به چگونگی محاسابه ار ر  است افتهی  یتعمحدی  تو ی این مطالعه تمرکز ما به استفاده ا  

پاردا ی . در ایان رور در      مای ار ر حادی با استفاده ا  تو ی  خطر ار ر در معرض و خطر در معرض 

شاوند و  ماکسیم  برآورد مای یافته با استفاده ا  رور درستیمایی ابتدا سه پارامتر تو ی  ار ر حدی تعمی 

 آید.به دست میخطر سپ  ار ر در معرض 

 های حدی  سازی داده مبانی آماری روش سنتی مدل

ها را  تایی ا  این با ده nنشا  دهید. یک سری  trیک دارایی را در نظر بگیرید و با ده آ  را در هررو  با 

صورت  به nrrr  nr)(هاا را باا   و ماکسایم  آ   r)1(هاا را باا   در نظر بگیرید. میییم  این با ده 21,...,

اسات. اگرچاه ایان نظریاه      nr)(هاا یاا   نشا  دهید. در نظریه ار ر حدی تمرکز بار روی ماکسایم  باا ده   

 استفاده است. ها نیز قابلها برای میییم  با دهبا ده راحتی با تغییر عالمت به

 7برد یکسا  و 6  با تاب  تو ی  تجمعی5ها مستقلفرض کیید که با ده ulu و هار دو   یاک  تار ا   بزرگ ,

nnFرا با  nr)(تاب  تو ی  تجمعی  لاااند  اعداد حقیقی  کیی :صورت  یر تعریف می نشا  داده و به ,

(1)  xrrPxF nnn  )(, )(  

nnFها  ها و یکی بود  تو ی  آ اما با توجه به استقالل با ده  شود:چیین محاسبه می ,

(2) 
 

nn

j

j
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j
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xFxFxrrP

xrxrxrrPxF
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nnFنامشخص است   xF)(با  trکه تو ی  تجمعی  با توجه به این به  nنیز نامشخص است.  مانی که  ,

nnFکید  نهایت میل میسمت بی  دیگر در این حالت: عبارت شود. به می ۹و 8تابعی نا تباهیده ,

(3) 
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nnFکه تاب  تباهیده  را  n  0nو nفاقد ار ر است. در نظریه ار ر حدی دو پارامتر  ,

nnnrکیید که تو ی  حدی طوری تعیین می  /)( )(   باشد. به  10ناتباهیده یک تو یn  وn  به

ها  تو ی  حدی شود. با توجه به فرض مستقل بود  با دهگفته می 12و مقیاس 11ترتی  پارامترهای مکا 

)(nr  آید: یر به دست می صورت به 14و 13(1۹43(  گیدنکوف )1۹28فیشر و تیپت )نرمال شده طبق قضیه 

 شود.تعریف می /1xبرای  0و اگر  /1xبرای  0این تاب  اگر 

کییاده شااکل دم تو یا  اساات. باه پااارامتر     شاود کااه تعیاین  گفتاه ماای  15پاارامتر شااکل  باه   /1  

 (GEV) 17یافتاه  ( تو یا  ار ر حادی تعمای    1شود. به تو ی  حدی رابطه )تو ی  گفته می 16شاخص دم

هاای  یار   به سه گروه تو ی  )(شود. این تو ی  با توجه به مقدار پارامتر شکلها گفته می برای ماکسیم 

 (1۹28  پت شوند. )فیشر و تیپبیدی می طبقه

   با تو ی :18  خانواده گامبل0وه اول: به ا ای گر

(4)  xRxxxF ,))(exp(exp)(  
   با تو ی :1۹یشهفر  خانواده 0گروه دوم: به ا ای 

(5) 









 


  1

,))1((exp

,0

)( 1

xx

otherwise

xF  

   با تو ی :20  خانواده ویبول0گروه سوم: به ا ای 

(6) 
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 شده است. تاب  چگالی این سه تو ی  نشا  داده 1در نمودار 

چین مربو  به و خط 5.0چین مربو  به تو ی  ویبول با  خط ممتد مربو  به تو ی  گامبل  نقطه

 است. 9.0با  تو ی  فریشه
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 (1928، 21فیشر و تیپت) یافته تابع چگالی احتمال توزیع ارزش حدی تعمیم -1نمودار 

صاورت   شاود تو یا  احتماال فریشاه دارای دمای اسات کاه باه        مشااهده مای   1طاور کاه در نماودار     هما 

صاورت   ی با دم پهن است. دم تو ی  احتمال گامبل بههاییابد بیابراین ا  نو  تو ی ای کاهش می چیدجمله

 است. 22هایی با دم باریککید و ا  تو ی نمایی کاهش پیدا می

 آید: صورت  یر به دست می گیری ا  تاب  تو ی  آ  بهیافته با مشتق تاب  چگالی تو ی  ار ر حدی تعمی 

(7) 












0))(expexp(

0)1(1(exp))1()(

1
1

1



 

xx

xxxf  

 شود.تعریف می /1xبرای  0و اگر  /1xبرای  0این تاب  اگر 

 23یافته تعمیمبرآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی 

دارای ساه پاارامتر    (GEV)یافته   ر حدی تعمی طور که در قسمت قبل گفته شد تو ی  ار هما  ,n 

توانیاد باا   شاوند. ایان پارامترهاا مای    است که به ترتی  پارامترهای شکل  مکا  و مقیاس نامیده مای  nو 

رین رور پارامتری رور درساتیمایی  ت برآورد شوند. مه  25یا نا پارامتری 24های پارامتریاستفاده ا  رور

 شود.پارامتر شکل برآورد می 26های ترتیبیهای نا پارامتری با استفاده ا  آمارهماکسیم  است. در رور
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یافتاه را   چو  برای هر نمونه فقط یک ماکسیم  وجود دارد  بیابراین پارامترهای تو ی  ار ر حدی تعمی 

شاده   هایی که برای رف  این مشاکل مطارح  برآورد کرد. یکی ا  ایده توا  تیها با استفاده ا  یک نمونهنمی

کارگیری نظریه ار ر حدی بر ماکسیم  این  یر  ی برابر و سپ  بهبا اندا ه 27هایی افرا  نمونه به  یر نمونه

با ده  Tای ا  ها است. برای روشن شد  موضو  فرض کیید که نمونه نمونه  1
T

jjr   وجاود دارد. ایان

gnTکیی . فرض کییدمشاهده افرا  می n یر نمونه با  gنمونه را به    در این صورت افرا   یر را برای

 این نمونه خواهی  داشت:

(8)  ngngnnnnn rrrrrrrr ,...,1...,...,1,...,1,..., )1(2221    

jnirصورت  به ها هر عضو  یر نمونه  شود که نشا  داده میnj 1  1و,. . .,0  gi .است 

های  یر رود که نظریه ار ر حدی برای ماکسیم اندا ه کافی بزرگ باشد انتظار می به n مانی که 

های رو انه  مثال برای با ده عیوا  شود  بهصورت تجربی تعیین می هب nاعمال باشد. معموالً  ها قابل نمونه

21n 63و  28تعداد رو هایی ا  یک ماه است که با ار با  است است که تقریباً برابر باn  برابر با

inrحال فرض کیید ت.فصل ا  سال اس تعداد رو های کاری در یک امین  یر نمونه )ا   iماکسیم   ,

nnininاندا ه کافی بزرگ است  به n( باشد.  مانی که nی اندا ه rx  /)( ,,  که نرمال شده 

inrیافته پیروی کید.  یر نمونه است بایستی ا  تو ی  ار ر حدی تعمی  iماکسیم   صورت  یر  ها به,

 شود: تعریف می

(۹)   girr jninjin ,...,1,max )1(1,    

inrها ماکسیم   یر نمونه یافتاه   ترهای تو ی  ار ر حدی تعمای  برای برآورد پارامهایی هستید که    داده,

 T ماانی کاه    وابساته باشاید.   nشوند؛ بیابراین پارامترهای برآورد شده ممکن اسات باه مقادار    می استفاده

تار در نظار گرفات یاا      تاوا   یار نموناه آخار را کوچاک     نباشد می nها یعیی  ی  یر نمونهمضربی ا  اندا ه

نیال و فاری     شوند. )مک nکه تعداد مشاهدات مضربی ا   ت تا اینهای اولیه را نادیده گرفتعدادی ا  داده

2005) 
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 خطرارزش در معرض 

 به  که استاندارد  آماری  های تکییک ا   که  است  ریسک  تشخیص و  ار یابی  رور  خطر  معرض در ار ر

 در ار ر   قراردادی طور  به. نماید می  استفاده رود  می کار  به نیز دیگر  تکییکی  های  مییه در  رو مره طور

  گیری اندا ه  معین  اطمییا   سط  در مشخص  مانی افق در را انتظار مورد   یا   بیشترین ریسک معرض

  فرور و خرید  رو انهخطر  معرض در ار ر کید اعالم  است  ممکن  بانک  یک   مثال  برای. نماید می

 ا  مورد  یک در تیها دیگر   عبارت  به.  است دالر  یو میل 35 درصد  ۹۹  اطمییا   سط  در  بانک پرتفوی

  چگونگی میفرد  عدد  این. بدهد  رخ دالر  میلیو  35 ا   بیش   یانی و ضرر  است  ممکن  رو انه  معامله 100

  ریسک  خطر معرض در ار ر طور همین و دهد می  نشا   خالصه طور  به را با ار  ریسک با  بانک  مواجهه

 با آیا  که کیید  گیری تصمی  توانید می  مالی  مؤسسات  مدیرا  و  دارا  سهام. گیرد می  اندا ه دالر  حس بر را

 به میجر  که  ای پروسه باید باشد   میفی  پاسخ اگر. خیر یا باشید می خاطر  آسوده   ریسک ا   سط   این

 ار ر. گردد اصالح باید کجا در یسکر که شود  معین تا شود  طی شود خطر  معرض در ار ر   محاسبه 

  برای  که  پرتفوی  ریسک ا   جام  و  کلی  نمایی   ریسک  سیتی  های گیری اندا ه  برعک خطر  معرض در

  نتیجه در. نماید می  اراله رود  می کار  به  جاری  های وضعیت و ها بستگی ه  و  دارایی  به  بدهی  میزا  محاسبه

 تیها  نهخطر  معرض در ار ر. باشد می نگر آییده  نگاهی با  ریسک  سیجش واقعاً  خطر  معرض در ار ر

خطر  معرض در ار ر  شیاسی رور  بعالوه. دارد  کارایی  مالی اسیاد  انوا   تمام  برای  بلکه  بانک برای

 .یابد  تعمی   مالی  های ریسک ا   دیگری  انوا   به با ار  ریسک ا  تواند می

های فراوانی روبروست.    محاسبة آ  با دشواریخطر وم ساده و قابل در  ار ر در معرض برخالف مفه

معیای یاافتن مقادار بحرانی برای سط  احتمال مورد    ا  نظر آماری باهخطر محاسبة ار ر در معرض 

در است. با توجه به این واقعیت که تو ی  احتمال با دهی در طول  ما  اابت نیست  مشکالتی  α نظر

های متعددی برای محاسبة ار ر در معرض خطر  آید. رور وجاود می محاسبه ار ر در معرض خطر به

ا  تو ی  فریشه به عیوا  تو ی  نو  خطر . ما در این مطالعه برای محاسبه ار ر در معرض ه شده است لارا

 دوم ار ر حدی تعمی  یافته استفاده میکیی .

 نظریه ارزش حدیده با استفا خطرمحاسبه ارزش در معرض 
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دهی  که چگونه با استفاده ا  رویکرد سیتی نظریاه ار ر حادی  ار ر در معارض    در این بخش نشا  می

یافتاه باا اساتفاده ا  رور     شود. در این رور در ابتدا سه پارامتر تو ی  ار ر حدی تعمی محاسبه می خطر

فارض کییاد کاه     آیاد. به دسات مای   خطرشوند و سپ  ار ر در معرض درستیمایی ماکسیم  برآورد می

تاایی افارا     n یار نموناه    gعیاوا  نموناه داریا . ایان نموناه را باه        با ده ا  دارایی موردنظر را باه  Tتعداد 

gnTکه کیی   درصورتی می   گیری . ساپ  ماکسایم  هار     تر در نظر می  یر نمونه انتهایی را کوچک

عیاوا  نموناه بارای بارآورد پارامترهاای       هاای حاصال را باه   مجموعه ماکسایم   یر نمونه را تعیین کرده و 

nnn   گیری . با استفاده ا  رور درستیمایی ماکسیم  به کار می ,,

nnrXدر نظر گرفتن  با  /)(     یافتاه چیاد     و قرار داد  آ  در تاب  تو ی  ار ر حادی تعمای

*مقادار خطاا و   P*شاود. فارض کییاد کاه    یا  موردنظر  باه دسات آورده مای   این تو ی  در سط  اطمی

nr 

)1(چید   *P یافته باشد  با جایگاااری   ام ماکسیم   یر نمونه تحت تو ی  ار ر حدی تعمیX  در

 یافته داری : تو ی  ار ر حدی تعمی  تاب 

(10) 
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 با گرفتن لگاریت  ا  رابطه باال داری :

(11) 

























 






0,))(exp

0,
)(

1

)1(
*

1
*

*









 

n

nn

n

nnn

r

r

Pnl

n

 

*که بعد ا  ساده کرد  آ  

nr آید: صورت  یر به دست می به 
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*که 

nr 1(ماکسایم   یار نموناه در ساط  اطمییاا       خطار ی باال هما  ار ر در معارض  در رابطه( *p

)(با ده لگاریتمی دارایی مالی خطرار ر در معرض  درصد است. tr   1(در سط  اطمییا( P  درصد

 شود:صورت  یر محاسبه می به

(13) 
  
 















0,1(

0,1(1

*

*











Pnlnnl

Pnln
VaR

nn

n

n
n

n

 

 پژوهش های یهفرض

 بااا ارهاای   داده خطار دفتاری باا ار ر در معارض    هاای   داده خطار باین ار ر در معارض    فرضدیه اول  

 ارتبا  معیاداری وجود دارد.خصوصی میتخ  های  بانک

 خطار ار ر در معارض   باا یاک گاام وقفاه و     دفتاری ی هاا  داده خطربین ار ر در معرض  فرضیه دو  

 ارتبا  معیاداری وجود دارد.خصوصی میتخ  های  بانک با ارهای  داده

 پژوهش یشناس روش

است که با استفاده ا   یپژوهش یاست. پژوهش کاربرد یپژوهش کاربرد کیپژوهش ا  بعد هدف؛  نیا

 دات یا تول ل یند  رفتارهاا  روشاها  ابزارهاا  وساا    به میظور بهبود و باه کماال رساا    یادیبی قاتیتحق جینتا

داناش   توساعه  یکااربرد پاژوهش  . هادف  شاود یانجاام م  یمورد استفاده جوام  انسان یساختارها و الگوها

 ی پارسایا   ها بانک سهامرو ه  21 های دادها  با ده  پژوهش این در خاص است.  یهی م کیدر  یکاربرد

ی خصوصی پایرفته شاده در باورس اوراق   ها بانک وین به عیوا  نماییدهن اقتصاد و پاسارگاد سییا  ساما  

 یاا  موردن یهاا  داده و نموناه  تعاین  میظاور  باه . استفاده گردیاد   13۹8تا  13۹0فاصله  مانی  در بهادار تهرا 

مرباو  باه   اطالعاات   .اسات  شاده  اساتفاده  طاولی  مقطعی برر یریگ نمونه رور ا  پژوهش این یها مدل

آوری  ای و جساتجوی اییترنتای جما     نظری و ادبیاات موضاو  ا  طریاق مطالعاات کتابخاناه     بررسی مبانی 

 است. شده استفاده Eviews ایویو  آماری افزار نرما  پژوهش این  یها داده وتحلیل یهتجز است.گردیده 
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 پژوهشمتغیرهای 

   .اند شده انتخاب به شرح جدول یک پژوهشدر راستای موضو  تحقیق متغیرهای 

 خالصه متغیرهای پژوهش -1جدول 
 

 یاختصار عالمت نا  متغیر ردیف

 VARB.EN دفتری بانک اقتصاد نوینهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 1

 VARS.EN با ار بانک اقتصاد نوینهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 2

 VARB.PAR دفتری بانک پارسیا های  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 3

 VARS.PAR با ار بانک پارسیا های  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 4

 VARB.PAS دفتری بانک پاسارگادهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 5

 VARS.PAS با ار بانک پاسارگادهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 6

 VARB.SAM ک ساما دفتری بانهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 7

 VARS.SAM با ار بانک ساما های  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 8

 VARB.SIN دفتری بانک سییاهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده ۹

 VARS.SIN با ار بانک سییاهای  ار ر در معرض خطر بر مبیای داده 10

 

 پژوهش های یافته

 آمار توصیفی

ار ر دفتاری و باا ار باا اساتفاده ا  تو یا       های  بر اساس داده خطرار ر در معرض  در این پژوهش ابتدا

 هار  تو یا    VAR گارفتن  بارای  نامه ترا  محاسبه گردید. در  GARCHار شی فرین با استفاده ا  مدل
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 و کاردی   جما   ها   را باا  هاا  دارایی VAR ای ترا نامه رویکرد با. آوردی  بدست را اقالم ترا نامه ا  یک

VAR ار ر در معرض خطر سپرده ها با توجه به سمت نمودی . را ا  آ  ک  ها( )به استثیای سپرده بدهی

اسات باا    هاا  باناک تاب   یا  آنها که در دنباله سمت چپ تاب  تو ی  واق  شده و میطبق با ماموریات ذاتای   

 هار یاک ا   طار  خآماار توصایفی ار ر در معارض     نتایج شود. می ار ر در معرض خطر دارایی ها جم 

  ( اراله شده است.2در جدول ) ها بانک

 

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -2جدول 

 کشیدگی چولگی ماکزیمم مینیمم میانه انحراف معیار واریانس میانگین تعداد نا  متغیر

VB.EN ۹6 -0.1016 0.0882 0.2۹7 -0.06۹7 -1.0466 0.88 -0.5726 2.7345 

VS.EN ۹6 -0.2205 0.0442 0.2103 -0.1385 -1.0508 0.0013 -1.۹1۹5 4.0643 

VB.PAR ۹6 0.0235 0.0844 0.2۹06 -0.0316 -0.7012 1.7572 2.831 14.2101 

VS.PAR ۹6 -0.2۹43 0.1781 0.422 -0.186۹ -3.0774 -0.0027 -4.0۹15 22.1673 

VB.PAS ۹6 0.176۹ 0.1786 0.4226 0.0377 -0.2718 2.653۹ 3.034 13.21۹۹ 

VS.PAS ۹6 -0.1611 0.0422 0.2053 -0.104 -1.34۹3 0.0144 -2.6173 11.20۹3 

VB.SAM ۹6 -0.0057 0.18۹2 0.435 -0.0276 -1.22 2.1845 1.4606 7.6584 

VS.SAM ۹6 -0.2517 0.0۹0۹ 0.3015 -0.1712 -1.۹85۹ 0.02 -2.5418 10.6۹33 

VB.SIN ۹6 0.2613 0.1۹13 0.4374 0.1281 -0.33۹3 2.1374 1.883 3.۹503 

VS.SIN ۹6 -0.2785 0.0۹07 0.3012 -0.2152 -2.0862 -0.0012 -2.780۹ 12.8764 

 

آ ماو    انجاام   نسبت باه  با توجه به ماهیت غیر نرمال تاب  تو ی  متغیرها آ مو  فرضیه اول : در این مرحله

ای و ار ر در معرض خطار بار    ا نامهترهای  میا   ار ر در معرض خطر بر اساس داده اسپیرمنهمبستگی 

با ار  به صورت بدو  وقفه  مانی اقدام نمودی .  مانی کاه وقفاه  ماانی انتشاار اطالعاات      های  اساس داده

ای در با ار مد نظر نیست  شفافیت اطالعات در باا ار وجاود نادارد. نتاایج آ ماو  همبساتگی در         ترا نامه

 ( اراله شده است. 3جدول )
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  ایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای موضوع پژوهش بدون وقفه زمانینت – 3جدول 

 VARS.EN VARS.PAR VARS.PAS VARS.SAM VARS.SIN نا  متغیر

VARB.EN ./1۹7 
- - - - 

VARB.PAR - ./262∗∗ 
- - - 

VARB.PAS - 
- 

./325∗∗ 
- - 

VARB.SAM - 
- - 

./074 - 

VARB.SIN - 
- - 

- ./253∗ 

 درصد اطمییا  ۹5دار در سط   *: معیی

 درصد اطمییا  ۹۹دار در سط   **: معیی

 رابطاه  (بادو  وقفاه  ماانی   )همزما   های داده بعد در کیی   می مشاهده 3 شماره جدول در که گونه ه  آ 

 اقتصااد ی هاا  باناک  بارای  ضارای   این که دارد وجود با اری و دفتری خطر معرض در ار ر بین ضعیفی

 253/0 و 074/0   325/0   262/0   1۹7/0 معااادل ترتیاا  بااه سااییا و ساااما    پاسااارگاد پارساایا   نااوین 

 باشد نمیتوا  وجود رابطه همبستگی را معیادار خواند. 2/0چیانچه مقدار همبستگی مورد نظر  یر  باشد. می

 آماری نظر ا  سیا پار و پاسارگاد بانک دو با اری و دفتری خطر معرض در ار ر بین همبستگی  یاضر

 باا اری  و دفتاری  خطر معرض در ار ر بین همبستگی بوده و ضری  معیادار اطمییا  درصد ۹۹ سط  در

 باشد. می اطمییا  درصد ۹5 سط  در آماری نظر ا  سییا بانک

که انتشار اطالعاات باا    این پیش فرض برای بررسی نقش شفافیت اطالعات  بر اساس آ مو  فرضیه دوم: 

گاارد  آ مو  همبساتگی را باا یاک وقفاه  ماانی در ار ر در       مانی تاایر خودرا در قیمت با ار میوقفه  

  ( اراله گردیده است.4گیری . نتایج این آ مو  در جدول ) محاسبه شده با اری در نظر میخطر معرض 
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روی ارزش  نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای موضوع پژوهش با یک وقفه زمانی – 4جدول 

 درصد5بازاری در سطح  خطر در معرض 

 VARS.EN VARS.PAR VARS.PAS VARS.SAM VARS.SIN نا  متغیر

VARB.EN ./281∗∗ - - - - 

VARB.PAR - ./750∗∗ - - - 

VARB.PAS - - ./281∗∗ - - 

VARB.SAM - - - ./236∗ - 

VARB.SIN - - - - ./21۹∗ 

 درصد اطمییا  ۹5ط  دار در س *: معیی

 درصد اطمییا  ۹۹دار در سط   **: معیی

 

 بحات  و باا ار  در اطالعاات  انتشاار  سارعت  دهد   مانی که مسئله ( نشا  می4گونه که نتایج جدول ) هما 

  بگیری  نظر در  مانی وقفه یک با را با ار در دفتری اطالعات انتشار و بگیری  نظر در را اطالعاتی کارایی

 پارسایا   ناوین  اقتصااد  یهاا  باناک  بارای  با ار و دفتری خطر معرض درهای  ار ر بین ستگیهمب ضرای 

که در ایان میاا    است.  21۹/0 و 236/0   281/0   750/0   281/0 با برابر ترتی  به سییا و ساما  پاسارگاد

درصاد   ۹۹ در ساط    پاساارگاد و اقتصااد ناوین    دفتری و با ار بانک پارسیا  های  ضری  همبستگی داده

درصاد اطمییاا  معیای دار     ۹5ساما  و ساییا در ساط    های  بانک اطمییا  معیی دار است  این ضری  برای

 .است

  گیری یجهنت

 و دفتاری هاای   داده ا  اساتفاده  باا خطار   معارض  در ار ر بین دار  معیی ارتبا  بررسی پژوهش به در این

 محقق اصلی فرض اطالعات پرداختی . پیش یفیتک و شفافیت سیجش برای معیاری عیوا  به با ار دادهای

 کیی  می مشاهده (3) شماره جدول در که گونه آ  بود. سهام با ار قیمت و دفتری اطالعات ارتبا  درباره

 ایان  کاه  دارد وجاود  باا اری  و دفتاری  خطار  معرض در ار ر بین ضعیفی رابطه همزما  های داده بعد در

   262/0  1۹7/0 معاادل  ترتیا   به سییا و ساما    پاسارگاد پارسیا   نوین  اقتصادی ها بانک برای ضرای 
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 و دفتاری  خطار  معارض  در ار ر بین همبستگی ی اضر ا  این میا  که باشد می 253/0 و 074/0   325/0

 ضاری   باوده و  اطمییاا  معیاادار   درصاد  ۹۹ ساط   در آماری نظر ا  پاسارگاد پارسیا  و بانک دو با اری

 درصاد  ۹5 ساط   در آمااری  نظار  ا  باناک ساییا   باا اری  و دفتاری  خطار  معرض در ر را بین همبستگی

پاساارگاد   هاای   باناک  به ترتیا  شاامل   ها بانکهمزما  رتبه بیدی های  در بعد داده اطمییا  معیادار است؛

 کارایی بحت و با ار در اطالعات انتشار سرعت مسئله اگر اماشود؛  می پارسیا   سییا  اقتصاد نوین و ساما 

 نظار  در  ماانی  وقفاه  یاک  باا  را باا ار  در دفتاری  اطالعاات  انتشار بگیری  و ا  این رو نظر در را اطالعاتی

 ناوین  اقتصااد  یهاا  باناک  بارای  باا ار  و دفتری خطر معرض درهای  ار ر بین همبستگی بگیری   ضرای 

عالوه بر  است. 21۹/0 و 236/0   281/0   750/0   281/0 با برابر ترتی  به سییا و ساما  پاسارگاد پارسیا 

  پاساارگاد و  پارسایا  هاای   باناک  آمده است مقدار این ضری  بارای  4این همانطور که در جدول شماره 

درصاد اطمییاا     ۹5ییا در ساط   سااما  و سا  هاای   باناک  اطمییا  و بارای درصد  ۹۹در سط   اقتصاد نوین

  پارسایا   ا  ترتیا   باه  اطالعاات  کیفیات  اسااس  بار  ار هاا  باناک  ایان  تاوا   مای  مبیا این بردار است.  معیی

  کرد. بیدی طبقه تا سییا تا ساما نوین   پاسارگاد  اقتصاد

  پیشناادات

    ها بانک دفتری اطالعات به دسترسی سطوح مبیای بر پژوهش این اصلی کییده استفاده که این به توجه با

 ساایر  و اول درجاه  در بانکاداری  مقاررات  گا کییاد  تیظای   سایر و ایرا  اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 در وب تحات  حساابداری  رواج صاورت  در ...( و ساهامدارا   شاامل ) کییادگا   استفاده کییدگا  استفاده

 و همگرایی اساس بر ها بانک بیدی رتبه و شده اراله اطالعات کیفیت سیجش ایشا  به باشید می دوم درجه

 شاود. ساایر   مای  پیشایهاد  معیاار   یاک  عیوا  به با ار و ریدفت خطر معرض در های ار ر همبستگی شدت

توساعه یافتاه    ترکیبای هاای   معیار یا معیار این ا  اطالعات به دسترسی صورت در توانید می نیز پژوهشگرا 

 اطالعاات  نفاوذ  سارعت  سایجش  بارای  همچیاین  و پژوهش این نویسیدگا   ایده پیشبرد برای آ  اساسبر

 نمایید. ستفادها سرمایه با ار در دفتری
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