سنجش شفافیت اطالعات بانکهای خصوصی منتخب بر اساس معیار ریسک
(ارزش در معرض خطر)
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چکیده
شفافیت اطالعات ماالی همیشاه یکای ا مها تارین دغدغاه سارمایهگااارا جهات سارمایهگاااری در ساهام
بانکهای پایرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد .هدف این پژوهش بررسی ارتباا معیای دار باین ار ر در
معرض خطر با استفاده ا دادههای دفتری و دادهای با ار به عیوا معیاری برای سیجش شفافیت و کیفیت اطالعاات
میباشد .در این مطالعه برای محاسبه ار ر در معرض خطر ا مدل گارچ چید متغیره با استفاده ا دادههای ترا ناماه
ای و با اری ماهانه بانکهای پارسیا ساما سییا پاسارگاد و اقتصاد نوین به عیوا نماییده بانکهاای خصوصای
پایرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا استفاده شده است .همچیین با توجه به نرمال نباود تو یا داده هاا بارای
بررسی معیاداری ارتبا معیاداری و رتبه بیدی باناکهاای موضاو پاژوهش ا نظار شافافیت اطالعااتی ا ضاری
همبستگی اسپیرمن میا ار ر در معرض خطر محاسبه شده با استفاده ا دادههای باا ار و دادههاای دفتاری اساتفاده
شده است .نتایج پژوهش نشا داد در بعد دادههای همزما رابطه ضعیف تری بین ار ر در معرض خطار دفتاری و
با اری در مقایسه با همبستگی بین آنها با یک وقفه مانی وجود دارد در دادههاای همزماا ضاری

همبساتگی باین

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

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

درصد اطمییا میباشد .در بعد دادههای همزما رتبهبیدی بانکها به ترتی شامل باناکهاای پاساارگاد پارسایا
سییا اقتصاد نوین و ساما میشود .همچیین نتایج نشا داد چیانچه مسئله سرعت انتشار اطالعات دفتری در با ار را
با یک وقفه مانی در نظار بگیاری

مقاادیر ضاری

همبساتگی ار ر هاای در معارض خطار دفتاری و باا ار بارای

بانک های پارسیا پاسارگاد و اقتصاد نوین در سط  ۹۹درصد معیادار بوده و این ضری بارای باناک هاای ساییا و

 1استاد ،گروه مدیریت مالی و بیمه ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2استاد ،گروه مدیریت مالی و بیمه؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه اقتصاد ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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ساما در سط  ۹5درصد معیادار است .بر این مبیا میتوا این بانک ها را بر اساس کیفیات اطالعاات باه ترتیا ا
پارسیا پاسارگاد اقتصاد نوین ساما تا سییا طبقه بیدی کرد.

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

مقدمه
امرو ه بانکها یکی ا اصلیترین ارکا اقتصادی هر کشوری محسوب میشوند .حفا ساالمت و اباات
بانکها و نقش مه آنها در هدایت اقتصاد کشور نیا مید شفافیت میاس
هزییههای معامالتی را کاهش میدهد و موج

در بانکهاست .شفافیت ماالی

بهبود روابط اقتصادی میشود .یکی ا حو ههای مها در

شفافیت شفافیت در حو ه بانکی است .فعالیت بانکی به طور اجتیاابناپاایری مساتلزم پاایرر ریساک
است .هر گونه آسی

عمومی در مورد یک بانک به سرعت باه کال نظاام باانکی و حتای نظاام اقتصاادی

کشور سرایت میکید .به همین دلیل حف اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری ا هرگونه نارسایی و
بحرا در این نظام و جلوگیری ا انتقال مشکالت بخش پولی اقتصاد به بخاش واقعای ا اهاداف اصالی
نظارت بر بانکهاست.
شفافیت اطالعات مالی و اندا هگیری ریسک بانکهاا یکای ا باا اهمیاتتارین مساالل در ادبیاات ماالی
محسوب میشود .که اار یادی بر اعتماد عامه مردم به نظام بانکی کشورها دارد .رویکردهای مختلفای در
این مییه اراله شده است که هر کدام جیبههای مختلفی ا موضو را مورد مخاط

قرار دادهاند .هماواره

اندا هگیری ار ر در معرض خطر پرتفوی با درنظر گرفتن خواض تو یعی در دنیای واقعیت میتواناد در
هیگام وقو بحرا مالی میتواند در باال برد کارایی این رور ااربخش باشد .تفسیر شفافیت اطالعات و
سرعت انتقال اطالعات درونی در قیمت سهام بر اساس همبساتگی باین معیاارهاای انادا ه گیاری ریساک
موضو جدیدی است که میتواند برای شفاف سا ی نظام بانکی کشور به کار رود.
ا سویی رورهای محاسبه ریسک بهصورت سیتی همانید انحراف معیار و بتاا سایجههاای میاسابی بارای
برآورد ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسا بهعیوا یک مفهوم ا ریسک تلقی میکیاد نیسات یارا باین
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نوسانات بهییه و نوسانات نامطلوب در با ده تمایز قالل نیست .با پیشرفت در مهیدسای ماالی واریاان

باا

معیارهای ریسک پیچیدهتر جایگزین شد .اندا هگیری و محاسبه ریسکهای نامطلوب یکی ا موارد مها
اشارهشده در نظرات مالی اسات .ار ر در معارض خطار ) (VARیکای ا رورهاای انادا هگیاری ایان
ریسکها به شمار میآید .این سیجه ا اوایل دهه  1۹۹0بهعیوا یکی ا ابزارهاای انادا هگیاری ریساک
کاربردی وسیعی یافت .دلیل محبوبیت و همچیین عمومیت ایان رور ساادگی آ در ایجااد شاکل هاای
آماری خالصه ا یا های بالقوه طی یک افق ماانی معاین باود .ار ر در معارض خطار ( )VaRبارای
محاسبه کفایت سرمایه محاسبه نیا های بیمه و یا تعیین نیا های حاشیهای بهعیوا استانداردی صایعتی باه
قرارداد با ل  2پیوست (لطفی و نیوس .)2018 1عدم محاسبه میاس

ریسک و افشای ناکافی و نا میاس

اطالعات مربوطه میتواند یا های قابل توجهی را متوجه مؤسسات مالی و اعتباری و سپردهگاارا آ ها
کید .بیابراین محاسبه دقیق این پارامتر میتواند مؤسسات را در اندا هگیری بهتر ریسک و مدیریت آ ااار
بخش باشد .رویکرد اراله شده میتواند برای مؤسسات مالی و اعتباری در محاسبه ار ر در معرض خطار
و ار یابی ریسک مفید واق شود و ا سیجش شفافیت اطالعات اراله شاده ایان مؤسساات را در رابطاه باا
مدیریت دارایی ها و بدهی هایشا یاری نماید.
با توجه به اییکه نبود کارهای تجربی در این مییه موج

سختی شیاسایی و اندا هگیری شفافیت میشاود

و این مه به عهدهی کسانی است که اطالعات را پیها میکیید بیابراین چالش اصالی تعریاف معیااری
صحی ا شفافیت است .بر اساس مطالعات انجام شده لزوم وجاود داده و همچیاین تواناایی دسترسای باه
شاخصههای آ دادهها و ار یابی اارات آ بر نتایج مورد عالقه بیش ا پیش احساس میشود.
در این پژوهش پیش فرض اصلی محقق اتکای بیشتر قیمتگذاری سداا شدرکتهدا بدر
اطالعات داخلی آناا که از عملکرد شرکتها سرچشمه میگیرد است .تا قبال ا ایان مبیاای
تحلیل کیفیت اطالعات مالی ارتبا برقرار کرد بین عیاصر صورت سود و یا و صورت جریا وجاوه
نقد با یکدیگر و با با ده با اری سهام بود نکته اصلی در تهیه ترا نامه دولت تهیه آ بوده و انتظار مایرود
با پیشرفتهای حسابداری تحت وب و در دسترس قرار گرفتن گزارشگری بر خط صورتهای مالی باه
سهولت در اختیار استفاده کییدگا قرار گیرد.
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با در نظر گرفتن این موارد این پژوهش بر آ است ببیید آیا بر مبیای معیارهای ریسک (ار ر در معارض
خطر) میتوا در شرایط متفاوت نسبت به شفافیت اطالعات در بانکها قضاوت نماود؟ و اییکاه کاه آیاا
میتوا شفافیت و سرعت انتقال اطالعات در قیمت سهام بانکها بار مبیاای رابطاه باین ار ر در معارض
خطر را با استفاده ا اطالعات دفتری و با ار توضی داد؟
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
شفافیت اطالعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایهگااری را تحت تاایر قرار میدهد .مزایای باالقوه افشاا و
شفافیت بیشتر میتواند شامل هزییه سرمایه کمتر(دیاموند و ورشایا  )1۹87کااهش هزییاههاای نماییادگی
و ارویان  )2002و افازایش ار ر شارکت(چو و

(لفویچ و همکارا  )1۹81بهباود قیمات ساهام(گل

همکارا  )2010باشد .افشای کافی اطالعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایهگاارا و بستانکارا در
جستجوی فرصتهای سرمایهگااری یاری میکید و به ایان ترتیا

سارمایه باه کاارا تارین رور ممکان

استفاده میگردد.
شفافیت بانک یرساخت جالبی است که به عیوا محصول غیرمستقی تعامل افشاای باناک و محار هاا
متعاملین با ار به وجود میآید .این پیچیدگی میجر به یک سری مسالل میشاود .در ایان رابطاه اطالعاات
حسابداری مالی جزء درستی ا شفافیت بوده و نقطه ورود قدرتمید تحقیقات تجربی در خصوص ماهیت
شفافیت بانک و پیامدهای اقتصادی آ بهشمار میآید(بوشمن .)2016
شفافیت نقش کلیدی در نظام راهبردی شرکتها در تمام صیای باا فاراه کارد نظاارت هیئات مادیره
سرمایهگاارا بیرونی و ناظرا با ی میکید .اما در بانکها نقش اطالعات فراتر ا اهداف سیتی راهبردی
شرکتی برای هماهیگی رفتار مدیرا با میاف سهام دارا است .بانکهاا باا چاالشهاای راهباردی اساسای
مواجه هستید .یرا باید بین تقاضای سهام دارا برای حداکثرسا ی ار ر شرکت باا میفعات عاماه تعاادل
برقرار کیید (مهرا موریسو و شاپیرو  .)2011اهرم باال ترکیا

شاده باا سیسات بیماه ساپرده تضاامین

دولتی عدمشفافیت بانکها که مشوق و فرصتی است برای ریساک کارد کاه ا نظار ساهامدارا بهییاه
است محدودیتهای بدهی معین که ا کلیت اقتصاد نشات نگرفته اسات کاه ا طریاق افازایش احتماال
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عدم توا پرداخت ریسک سیستماتیک را افزایش میدهد فضای بانک را میسا د(آدام و مهارا 2003
 2008و .)2012
مقاالت ادبیات نظری بانکداری پیشیهاد میدهید شافافیت عاالوه بار حمایات ا مکاانیزمهاای حاکمیات
شرکتی پایداری بانکها را بواساطه ااردهای نظاام باا ار در تصامیمات ریساک کارد تارویج مایدهاد
(روچت  1۹۹2بلوم و همکارا 2002؛ کوردال و ییاتی .)1۹۹8
نظام با ار میتواند ا طریق اارگااری افراد حاضر بر رفتارهای ریسکی بانک بر بانکها اار بگاارد .برای
مثال شفافیت به واسطه پیشبییی مدیریت ا در

افزایش سط ریساک توساط سارمایهگااارا مطلا و

تقاضای نرخ با دهی باالتر برای آ نظام برنامهریزیشده را تقویت میکید .همچیین نظام با ار میتواند به
واسطه دخالت ناظرانی که به واسطه سیگیالهای با ار نظیار حرکات قیمات ساهام باناک در جریاا قارار
میگیرند عمل نماید (استفانو 2010؛ فالنری .)2001
عالوه بر با ار شفافیت میتواند وحشت نامعقول و ریسک سپردهگاارا و سایر وام دهیدگا کوتاهمادت
را با کاهش عدماطمییا درباره توانایی مالی بانک را کاهش دهد(مورگا .)2002
بحرا مالی سال  2007-2006بعلت ار یابی کل با ار مالی در رابطه با افزایش عدم اطمییا درباره توانایی
مالی بانک ها به وجاود آماد(شاین 200۹؛ گلداسامیت پییکهاام و یورلماا ر  .)2010شافافیت همچیاین
اصتحکا

مالی را که بر بانکهایی که در مقابل شو های میفی ترا نامه به دنبال افزایش سرمایه هستید

را کاهش میدهد( .بوشمن و ویلیامز 2015؛ بیتی و لیالو  .)2011وجود اصتحکا
توسط اطالعات نامتقار

مالی به وجاود آماده

یربیای تئوریهای انتقال سیاستهای پولی ا طریق کانال وام بانکی(کاشیاپ و

استین  )2000 1۹۹5و تئوریهای خرد کرد سارمایه کاه پیشایهاد مایدهاد نگرانایهاا نظاارتی سارمایه
بانکها در دوره رکود اقتصادی وام گیری بانکها را محدود میکید است (و د و هیول .)201۹
یکی دیگر ا میاف شفافیت بانک آ است که الزامات افشاء عدم تقار اطالعات را در حراج باناکهاای
ناموفق افزایش میدهد .به طور خاص هیگامی که بانکهای ورشکسته موضو الزامات افشاء جاام قارار
میگیرندو ناظر هزییه اندکی هیگام بستن بانک متحمل میشوند و سه اندکی ا دارایی بانکهای ناموفق
را ا این بابت نگهداری میکیید درحالی که در این حالت میاقصهگاارا علی رغ فواصال طاوالنی در
این میاقصات بیشتر شرکت میکیید (گرانجا .)2013
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نظریات مختلفی درباره شفافیت توسط محققا بیا شده است .برخی بیا میکیید شفافیت ممکن است به
دلیل شکست هماهیگی ها به عملیات ناکاری بانک میجر شود .مطالعات مفهومی پیشیهاد میکیید افزایش
شفافیت لزوما به افزایش اروت میجر نمیشود و ممکن است نوسا پایری با ار را افازایش دهاد(گرانجا
.)2013
موری

و وایت ( )2002شواهد معتبری اراله دادند که در ما افشای عادم موفقیات باناکهاا؛ باه طاور

سرایت آمیزی اعتبار دهیدگا سایر بانکها اعتمادشا را به صالحیت هیئت نظارت بانک ا دسات داده
که این خود به طور میفی بر انگیزه مدیرا بانک ااار گااشاته و باعات اتخااذ تصامیمات سارمایهگاااری
ناکارا توسط آنا خواهد شد(موریسو و وایت  )2013و توانایی بانکها برای ایجاد پاول خصوصای را
تضعیف میکید( گورتو  .)2020تیش بین ااارات مثبات و میفای شافافیت در مطالعاه داناو و دیگارا
( )2014تشری شده است .در مدل وی جیبه مه میفعت رساانی باناکهاا تواناایی آنهاا در پیهاا کارد
اطالعات شرکتها (وام گیرندگا ) ا وام دهیدگا و دلسرد کارد افاراد بارو ساا مانی ا گاردآوری
اطالعات است .این سرکوب کرد اطالعات بانک را مجاا مایکیاد .میااف تو یا ریساک باین ساپرده
گاارا را که در مکانیزم باا ار سارمایه باا اطالعاات کامال قابال انجاام نیسات را فارآه آورد .داناو و
همکارا مسایل نماییدگی را در نظر نگرفتید و فرض کردند بانک برای حداکثرسا ی ما اد کلای اقتصااد
فعالیت میکید .درحالی که عدم شفافیت مجا نیست .علیرغ اییکه عدم شفافیت میاف نقدییگی و تسهی
ریسک را فراه میآورد بانک با مسایل راهبری و نماییدگی مواجه خواهد شد که عدم شفافیت میتواند
فشار نظام برو سا مانی بر تصمی گیارا مادیرا باناک را مضااعف کیاد .در ادبیاات بانکاداری برخای
محققین دریافتید که شفافیت کامل سط ریسک بانک ممکن به واسطه افزایش نرخ بهارخ ساپردههاا کاه
بانک مجبور است برای دارایی ها با ریسک باالتر بپردا د شان

شکست بانک را افزایش دهد (کوردلیاا

و ییاتی .)1۹۹8
گروهی دریافتید که هزییه افشای اطالعات ار ر فرانشیز بانک را کااهش داده در نتیجاه انگیازه ریساک
کرد را افزایش میدهد(نیر و باما .)2006
به طور کلی میتوا گفت اروت سپردهگاارا تاب خطی سط شفافیت نیست اگرچه افازایش شافافیت
نقدییگی کارا را افزایش میدهد اما باعت با گشت ریسک به سط مشخصی میشود که بانکها اییکار
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را با ریسک پایری بیشتر جبرا میکیید .این اار جبرانی نشانگر آ است که سطوح میانی شافافیت بهییاه
است .کاهش شفافیت اطالعات باعت افزایش ریسک اطالعااتی شاده و ایان امار باعات افازایش صارف
ریسک میگردد و در نهایت باعت افزایش با ده مورد انتظار سرمایهگاارا خواهد شاد(مورنو و تاکاالو
.)2016
نقش شفافیت اطالعات مالی شرکتها در سالهای اخیار اهمیات رو افازو یافتاه اسات شافافیت کا و
کیفیت پایین اطالعات مالی شرایطی را فراه میسا د که تصمی گیاری را بارای سارمایهگااارا مشاکل
کرده و آنها را با شرایط ه مواجه میسا د در این وضعیت صرف ریسک اطالعاتی افزایش یافته و باعت
افزایش ریسک کلی سرمایهگااری خواهد شد(تهرانی و همکارا .)13۹2
بیشینه پژوهش
کو و همکارا ( )201۹در پژوهشی تاایر افشای ریسک در گزارشگری مالی بر کارایی سرمایهگااری را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنا نشا داد که افشای ریسک در رشگری مالی شرکتها ساب
ارتقااای شاافافیت محایط اطالعاااتی شاارکت شااده و در نهای ات سااب

اااار مثباات و معیاااداری باار کااارایی

سرمایهگااری خواهد شد(کو و همکارا .)201۹
آنجست و همکارا ( )2017در پژوهشی به بررسی کیفیت حسابداری ریسک اطالعاتی و وضعیت نوسا
ضمیی سهام ما اعالم سود پرداختید .این مطالعه در کشور آمریکا انجام شد .آنها نشا دادند که کیفیت
حسابداری کمتر یعیی باالتر با ساط بیشاتر کمتار نوساا

مییای در ماا اعاالم ساود ارتباا معیااداری

دارد(آنجست و همکارا .)2017
سدونو )2016( 2عملکرد خطرپایری سیستماتیک مؤسسات مالی را طی سه سط ار یاابی تحات عیااوین
ار ر در معرض خطر شرطی ) (CoVaRکمبودهای مورد انتظار سیستمی و علیت گرانجر مقایسه کارد.
او  CoVaRرا خالصه کرد تا بتواند پیشبییی نموده و توانایی ار یابی پیشبییی عملکرد مؤسسات مالی را
در طی یک دوره بحرا مالی  1۹۹8و  2008موردبررسی قرار دهد .نتاایج او نشاا داد کاه CoVaRدر
طی عملکرد بحرانی مؤسسات مالی پیش بیییهایی نموده و پیش بیییهایی مفیدی ا در معرض خطار قارار
داد این خطرپایریهای سیستمی اراله داده است(سدنو .)2016
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لیانو سونو ( )2015در پژوهشی به بررسی افشای حسابداری همزمانی قیمت سهام و خطر سقو ساهام
پرداخت .نتایج پژوهش نشا داد که سهام شرکتها هماهیگی کمتری با کل با ار دارد و اگر شارکتهاا
سیاستهای افشای حسابداری برتری داشته باشید کمتر در معرض ریسک قارار خواهیاد گرفات (لیاناو
سونو )2015
الیوت و همکارا ( )2010به بررسی تاایر شفافیت حسابداری بر انتظار قیمتگااری نادرسات تحلیلگارا
پرداختید نتایج آنها نشا میدهد که انتظارات تحلیلگرا متاار ا شفافیت سود حسابداری است .همچیاین
شفافیت بیشتر صورتهای ماالی ناهتیهاا انتظاار قیماتگاااری نادرسات را کااهش مایدهاد بلکاه انتظاار
قیمتگااری نادرست را تحریک میکید(الیوت و همکارا .)2010
کی و ژانو ( )2014طی مطالعهای رابطه بین عدمشفافیت گزارشاگری ماالی و ریساک ساقو ساهام را
بررسی کردند .آنها با استفاده ا مدیریت سود به عیوا معیار عدم شفافیت اطالعاات ماالی باه ایان نتیجاه
رسیدند که عدم شفافیت اطالعات مالی با افشای اطالعات کمتر در ارتبا است .به عالوه شرکتهایی که
دارای صورتهای مالی غیر شفاف هستید بیشتر در معرض ریسک سقو قیمت سهام قرار میگیرند(کی و
ژانو .)2014
پژوهش دیگرى که توسط رومرو 3و مواال( )200۹باه انجاام رسایده اسات باه محاسابه و مقایساه دامیاهی
وسیعﻰ ا رورهای سیجش ار ر در معرض ریسک ا جمله رورهای شبیهسا ی تااریخﻰ شابیهساا ی
مونت کاارلو رویکرد مقدار فرین رور میانگین متحر

نمایﻰ و رور  GARCHبا استفاده ا هشاات

شاااخﺺ سااهام با ارهاى باینالمللای مایپااردا د و با مقایسه این رورهااا درنهایات ماادل  GARCHرا
بهعیوا بهتارین برآوردگار معرفﻰ میکید(رومر و مواال .)200۹
مارتییز و یاو )2006( 4نیز به برآورد ار ر در معرض خطر و ار ر در معرض خطر شارطی باا اساتفاده ا
مدلهای غیرخطی تئوری ار رآفارین پرداختیاد .ایشاا ا تو یا هاای شارطی ساریهاای ماانی باا ده
داراییهای مالی استفاده کرده و رویه معرفیشده را با انوا قبلی آ مقایسه کردهاند(مارتییر و یاو .)2006
در داخل کشور نیز محققا

یادی در خصوص برآورد ار ر در معرض خطار و ار ر در معارض خطار

به مطالعه پرداختید .ا جمله تحقیقات داخلی در مییه برآورد  VaRمیتوا به پژوهش انجامشده توساط
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رهیمای رود پشتی و قیدهاری ( )13۹4اشاره کرد .آ ها ار ر در معرض خطار مبتیای بار محادودیت بار
ار یابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهرا را برآورد کردند.
طاهری و همکارا ( )13۹8ارتبا ار شی افشا و گزارر ریسک بانکهای ایرا در با ار سرمایه را مورد
بررسی قرار دادند .برای این میظور آنها ا صورتهای مالی سااالنه  1۹باناک عضاو باورس اوراق بهاادار
برای یک دوره شش ساله ا سال  13۹0تاا  13۹5اساتفاده کردناد .نتاایج پاژوهش آناا نشاا داد افشاای
ریسک با ار ر بانک دارای رابطه مثبت و معیادار بوده و با باا دهی باناک دارای رابطاه میفای و معیاادار
است (طاهری و همکار )13۹8
کاشی و همکارا ( )13۹6ار ر در معرض خطر ) (VARو ریزر مورد انتظاار ) (ESدر باورس اوراق
بهادار تهرا با استفاده ا نظریه مقدار حادی باا رویکارد ماکسایم باال

هاا و تو یا پاارتو تعمای یافتاه

)(GPDبرآورد کردند(کاشی و همکارا .)13۹6
پویا فر و موسوی ( )13۹5مطالعه ای تحت عیوا تخمین ار ر در معرض خطر دادههای درو رو ی باا
رویکرد  EVT-COPULAانجام دادند .نتایج پژوهش حاکی ا برتری مدل ترکیبی نسبت باه مادلهاای
شبیه سا ی تاریخی پارامتریک و مدل ترکیبی واریان

ناهمسا شرطی تعمی یافتاه و نظریاه ار ر فارین

بود(پویا فر و موسوی .)13۹5
همچیین کاظمﻰ ( )13۹1در پایاا ناماه دورهی کارشیاسﻰ ارشد خود به بررسﻰ و کاربرد تئااورى مقاادار
فارین در باا ار بورس اوراق بهادار تهرا پرداخته است .در ایان تحقیاق باا تأکید بار چولاه باود تو یاا
باااا ده شاخﺺ بورس اوراق بهادار تهرا ا معیار نسبت تخطﻰ براى مقایسه کارایﻰ رورهااای سااایجش
ار ر در معارض ریسک استفادهشده است(کاظمی .)13۹1
محمدی و همکارا ( )1387به محاسبه  VaRپارامتریک با استفاده ا مدلهای ناهمسانی واریان

شرطی

در بورس اوراق بهادار تهرا پرداخته اند .نتایج نشا میدهد که برآورد مقادیر  VaRیاک رو ه و ده رو ه
با استفاده ا تو ی های لپتو کورتیک ا دقت بااالتری برخاوردار اسات .کشااور و صامدی ( )1388در
مقالهای به برآورد تالط با دهی در با ار سهام تهرا و مقایسه دقت رورها در تخمین  VaRبا استفاده ا
مدلهای خانواده  FIGARCHپرداختهاند .نتایج نشا دهیده آ است که در ساط معیااداری  %2/5مادل
 FIGARCHبهترین عملکرد را در میا مدلهای  GARCHدارا است(محمدی و همکارا .)1387
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در اکثر تحقیقات انجامشده جهات محاسابه ار ر در معارض خطار باا رویکارد اساتفاده ا نظریاه ار ر
حدی به رویکردهای مورداستفاده ا انوا متفاوت این تو ی پرداخته نشده است .لاا با توجه به اییکه در
این مطالعه تمرکز ما به استفاده ا تو ی حدی تعمی یافته است در این بخش به چگونگی محاسابه ار ر
در معرض خطر و ار ر در معرض خطر با استفاده ا تو ی ار ر حادی مایپاردا ی  .در ایان رور در
ابتدا سه پارامتر تو ی ار ر حدی تعمی یافته با استفاده ا رور درستیمایی ماکسیم برآورد مایشاوند و
سپ

ار ر در معرض خطر به دست میآید.

مبانی آماری روش سنتی مدلسازی دادههای حدی
یک دارایی را در نظر بگیرید و با ده آ را در هررو با  rtنشا دهید .یک سری  nتایی ا این با دهها را

بهصورت  r1 r2 , ..., rn در نظر بگیرید .میییم این با دههاا را باا ) r(1و ماکسایم آ هاا را باا ) r(n

نشا دهید .در نظریه ار ر حدی تمرکز بار روی ماکسایم باا دههاا یاا )  r(nاسات .اگرچاه ایان نظریاه
بهراحتی با تغییر عالمت با دهها برای میییم با دهها نیز قابلاستفاده است.

فرض کیید که با دهها مستقل 5با تاب تو ی تجمعی 6یکسا و برد ul , u  7بزرگتار ا یاک و هار دو
اعداد حقیقیاند لاا تاب تو ی تجمعی )  r(nرا با  Fn , nنشا داده و بهصورت یر تعریف میکیی :



()1
اما با توجه به استقالل با دهها و یکی بود تو ی آ ها

Fn , n



Fn , n ( x)  P r r( n)  x

چیین محاسبه میشود:

)Fn , n ( x)  P r (r1  x , r2  x , ..., rn  x
()2

n

  P r (r j  x)   F ( x)  F ( x)
n

n

j 1

j 1

با توجه به اینکه تو ی تجمعی  rtبا ) F (xنامشخﺺ است  Fn , nنیز نامشخﺺ است .مانی که  nبه
سمت بینهایت میل میکید  Fn , nتابعی نا تباهیده 8و ۹میشود .بهعبارتدیگر در این حالت:

Fn , n ( x) 0 if x  u



Fn , n ( x) 1if x  u

()3
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که تاب تباهیده  Fn , nفاقد ار ر است .در نظریه ار ر حدی دو پارامتر   nو   n  0  nرا
طوری تعیین میکیید که تو ی حدی  (r( n)   n ) /  nیک تو ی ناتباهیده 10باشد .به   nو   nبه
ترتی

پارامترهای مکا  11و مقیاس 12گفته میشود .با توجه به فرض مستقل بود با دهها تو ی حدی

)  r(nنرمال شده طبق قضیه فیشر و تیپت ( )1۹28گیدنکوف ( 13)1۹43و 14بهصورت یر به دست میآید:
این تاب اگر    0برای  x  1 / و اگر    0برای  x  1/ تعریف میشود.

باه  پاارامتر شااکل 15گفتاه ماایشاود کااه تعیاینکییاده شااکل دم تو یا اساات .باه پااارامتر   1 / 
شاخﺺ دم 16تو ی گفته میشود .به تو ی حدی رابطه ( )1تو یا ار ر حادی تعمای یافتاه(GEV) 17
برای ماکسیم ها گفته میشود .این تو ی با توجه به مقدار پارامتر شکل )  (به سه گروه تو ی هاای یار
طبقهبیدی میشوند( .فیشر و تیپ پت )1۹28
گروه اول :به ا ای    0خانواده گامبل

18

با تو ی :

()4
 x  
گروه دوم :به ا ای    0خانواده فریشه 1۹با تو ی :

F ( x)  exp ( exp (x)) x R ,

, otherwise
0

1
()5

F ( x)  
1

 exp ((1   x) ) , x   

گروه سوم :به ا ای    0خانواده ویبول 20با تو ی :
1


1

 exp ((1   x) ) , x  
F ( x)  

1
, otherwise


()6

در نمودار  1تاب چگالی این سه تو ی نشا دادهشده است.
خط ممتد مربو به تو ی گامبل نقطهچین مربو به تو ی ویبول با    0.5و خطچین مربو به
تو ی فریشه با    0.9است.
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نمودار  -1تابع چگالی احتمال توزیع ارزش حدی تعمیمیافته (فیشر و تیپت)1928 ،21
هما طاور کاه در نماودار  1مشااهده مای شاود تو یا احتماال فریشاه دارای دمای اسات کاه باهصاورت
چیدجملهای کاهش مییابد بیابراین ا نو تو ی هایی با دم پهن است .دم تو ی احتمال گامبل بهصاورت
نمایی کاهش پیدا میکید و ا تو ی هایی با دم باریک 22است.
تاب چگالی تو ی ار ر حدی تعمی یافته با مشتقگیری ا تاب تو ی آ بهصورت یر به دست میآید:
1
1
 1


 (1   x)  ) exp (1(1   x)    0
()7
f ( x)  

) )exp( x  exp ( x
 0
این تاب اگر    0برای  x  1/ و اگر    0برای  x  1/ تعریف میشود.

برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیمیافته

23

هما طور که در قسمت قبل گفته شد تو ی ار ر حدی تعمی یافته ) (GEVدارای ساه پاارامتر n , 
و   nاست که به ترتی

پارامترهای شکل مکا و مقیاس نامیده مایشاوند .ایان پارامترهاا مایتوانیاد باا

استفاده ا رورهای پارامتری 24یا نا پارامتری 25برآورد شوند .مه ترین رور پارامتری رور درساتیمایی
ماکسیم است .در رورهای نا پارامتری با استفاده ا آمارههای ترتیبی 26پارامتر شکل برآورد میشود.
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چو برای هر نمونه فقط یک ماکسیم وجود دارد بیابراین پارامترهای تو ی ار ر حدی تعمی یافتاه را
نمیتوا تیها با استفاده ا یک نمونه برآورد کرد .یکی ا ایدههایی که برای رف این مشاکل مطارحشاده
افرا نمونه به یر نمونههایی 27با اندا هی برابر و سپ

بهکارگیری نظریه ار ر حدی بر ماکسیم این یر

نمونه ها است .برای روشن شد موضو فرض کیید که نمونهای ا  Tبا ده  1



T
j

 rjوجاود دارد .ایان

نمونه را به  gیر نمونه با  nمشاهده افرا میکیی  .فرض کیید  T  n gدر این صورت افرا یر را برای
این نمونه خواهی داشت:
()8



r2n  1, ..., r2n ...r( g 1) n  1, ..., rg n

r ,..., r r 1,..., r

2n

n

n

1

هر عضو یر نمونهها بهصورت  ri n jنشا داده میشود که  1  j  nو  i  0 , .. ., g  1است.
مانی که  nبهاندا ه کافی بزرگ باشد انتظار میرود که نظریه ار ر حدی برای ماکسیم های یر
نمونهها قابلاعمال باشد .معموالً  nبهصورت تجربی تعیین میشود بهعیوا مثال برای با دههای رو انه
 n  21است که تقریباً برابر با تعداد رو هایی ا یک ماه است که با ار با است 28و  n  63برابر با
تعداد رو های کاری در یکفصل ا سال است .حال فرض کیید  rn , iماکسیم  iامین یر نمونه (ا
اندا هی  )nباشد .مانی که  nبهاندا ه کافی بزرگ است  xn , i  (rn , i   n ) /  nکه نرمال شده
ماکسیم  iیر نمونه است بایستی ا تو ی ار ر حدی تعمی یافته پیروی کید rn , i .ها بهصورت یر
تعریف میشود:

i  1,..., g

()۹
ماکسیم

یر نمونهها rn , i

rn , i  max1 jn r(i1) n  j  ,

دادههایی هستید که برای برآورد پارامترهای تو ی ار ر حدی تعمای یافتاه

استفاده می شوند؛ بیابراین پارامترهای برآورد شده ممکن اسات باه مقادار  nوابساته باشاید .ماانی کاه T
مضربی ا اندا هی یر نمونهها یعیی  nنباشد میتاوا

یار نموناه آخار را کوچاکتار در نظار گرفات یاا

تعدادی ا دادههای اولیه را نادیده گرفت تا اینکه تعداد مشاهدات مضربی ا  nشوند( .مکنیال و فاری
)2005
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ارزش در معرض خطر
ار ر در معرض خطر رور ار یابی و تشخیﺺ ریسک است که ا تکییکهای آماری استاندارد که به
طور رو مره در مییههای تکییکی دیگر نیز به کار میرود استفاده مینماید .به طور قراردادی ار ر در
معرض ریسک بیشترین یا مورد انتظار را در افق مانی مشخﺺ در سط اطمییا معین اندا هگیری
مینماید .برای مثال یک بانک ممکن است اعالم کید ار ر در معرض خطر رو انه خرید و فرور
پرتفوی بانک در سط اطمییا  ۹۹درصد  35میلیو دالر است .به عبارت دیگر تیها در یک مورد ا
 100معامله رو انه ممکن است ضرر و یانی بیش ا  35میلیو دالر رخ بدهد .این عدد میفرد چگونگی
مواجهه بانک با ریسک با ار را به طور خالصه نشا میدهد و همینطور ار ر در معرض خطر ریسک
را برحس

دالر اندا ه میگیرد .سهامدارا و مدیرا مؤسسات مالی میتوانید تصمی گیری کیید که آیا با

این سط ا ریسک آسوده خاطر میباشید یا خیر .اگر پاسخ میفی باشد باید پروسهای که میجر به
محاسبه ار ر در معرض خطر شود طی شود تا معین شود که ریسک در کجا باید اصالح گردد .ار ر
در معرض خطر برعک

اندا هگیریهای سیتی ریسک نمایی کلی و جام ا ریسک پرتفوی که برای

محاسبه میزا بدهی به دارایی و ه بستگیها و وضعیتهای جاری به کار میرود اراله مینماید .در نتیجه
ار ر در معرض خطر واقعاً سیجش ریسک با نگاهی آییدهنگر میباشد .ار ر در معرض خطر نه تیها
برای بانک بلکه برای تمام انوا اسیاد مالی کارایی دارد .بعالوه رورشیاسی ار ر در معرض خطر
میتواند ا ریسک با ار به انوا دیگری ا ریسکهای مالی تعمی یابد.
برخالف مفهوم ساده و قابل در

ار ر در معرض خطر محاسبة آ با دشواریهای فراوانی روبروست.

محاسبة ار ر در معرض خطر ا نظر آماری باه معیای یاافتن مقادار بحرانی برای سط احتمال مورد
نظر  αاست .با توجه به این واقعیت که تو ی احتمال با دهی در طول ما اابت نیست مشکالتی در
محاسبه ار ر در معرض خطر به وجاود میآید .رورهای متعددی برای محاسبة ار ر در معرض خطر
اراله شده است  .ما در این مطالعه برای محاسبه ار ر در معرض خطر ا تو ی فریشه به عیوا تو ی نو
دوم ار ر حدی تعمی یافته استفاده میکیی .
محاسبه ارزش در معرض خطر با استفاده نظریه ارزش حدی
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در این بخش نشا میدهی که چگونه با استفاده ا رویکرد سیتی نظریاه ار ر حادی ار ر در معارض
خطر محاسبه میشود .در این رور در ابتدا سه پارامتر تو ی ار ر حدی تعمی یافتاه باا اساتفاده ا رور
درستیمایی ماکسیم برآورد میشوند و سپ

ار ر در معرض خطر به دسات مایآیاد .فارض کییاد کاه

تعداد  Tبا ده ا دارایی موردنظر را باهعیاوا نموناه داریا  .ایان نموناه را باه  gیار نموناه  nتاایی افارا
میکیی درصورتیکه  T  n gیر نمونه انتهایی را کوچکتر در نظر میگیری  .ساپ

ماکسایم هار

یر نمونه را تعیین کرده و مجموعه ماکسایم هاای حاصال را باهعیاوا نموناه بارای بارآورد پارامترهاای
 n , n , nبا استفاده ا رور درستیمایی ماکسیم به کار میگیری .
با در نظر گرفتن  X  (r  n ) /  nو قرار داد آ در تاب تو ی ار ر حادی تعمای یافتاه چیاد

این تو ی در سط اطمییا موردنظر باه دسات آورده مایشاود .فارض کییاد کاه * Pمقادار خطاا و *rn
چید

) * (1  Pام ماکسیم

یر نمونه تحت تو ی ار ر حدی تعمی یافته باشد با جایگاااری  Xدر

تاب تو ی ار ر حدی تعمی یافته داری :
1

*
n



(
r


)
 exp ( 1  n n
n

 ) ,  0


*
n


()10
1 P  
*

r  n
exp ( exp ( n
)) ,   0

n

دقت کیید که اگر 1   n (rn , i   n ) /  n  0 ,   0

با گرفتن لگاریت ا رابطه باال داری :
1

*
n



(
r


)
  1 n n
n
,  0




*
n


()11
l n (1  P )  
*

rn   n
)) ,   0
  exp (
n

که بعد ا ساده کرد آ * rnبهصورت یر به دست میآید:
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که * rnدر رابطهی باال هما ار ر در معارض خطار ماکسایم یار نموناه در ساط اطمییاا ) *(1  p
درصد است .ار ر در معرض خطر با ده لگاریتمی دارایی مالی )  (rtدر سط اطمییا ) (1  Pدرصد
بهصورت یر محاسبه میشود:
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فرضیههای پژوهش
فرضدیه اول باین ار ر در معارض خطار دادههاای دفتاری باا ار ر در معارض خطار دادههاای بااا ار
بانکهای خصوصی میتخ

ارتبا معیاداری وجود دارد.

فرضیه دو بین ار ر در معرض خطر دادههاای دفتاری باا یاک گاام وقفاه و ار ر در معارض خطار
دادههای با ار بانکهای خصوصی میتخ

ارتبا معیاداری وجود دارد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ا بعد هدف؛ یک پژوهش کاربردی است .پژوهش کاربردی پژوهشی است که با استفاده ا
نتایج تحقیقات بییادی به میظور بهبود و باه کماال رسااند رفتارهاا روشاها ابزارهاا وساایل تولیادات
ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوام انسانی انجاام میشاود .هادف پاژوهش کااربردی توساعه داناش
کاربردی در یک مییه خاص است .در این پژوهش ا با ده دادههای  21رو ه سهام بانکهای پارسایا
ساما سییا پاسارگاد و اقتصاد نوین به عیوا نماییده بانکهای خصوصی پایرفته شاده در باورس اوراق
بهادار تهرا در فاصله مانی  13۹0تا  13۹8استفاده گردیاد .باهمیظاور تعاین نموناه و دادههاای موردنیاا
مدل های این پژوهش ا رور نمونه گیری برر مقطعی طاولی اساتفاده شاده اسات .اطالعاات مرباو باه
بررسی مبانی نظری و ادبیاات موضاو ا طریاق مطالعاات کتابخاناهای و جساتجوی اییترنتای جما آوری
گردیده است .تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش ا نرمافزار آماری ایویو  Eviewsاستفادهشده است.
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متغیرهای پژوهش
در راستای موضو تحقیق متغیرهای پژوهش به شرح جدول یک انتخابشدهاند.
جدول  -1خالصه متغیرهای پژوهش
نا متغیر

عالمت اختصاری

ردیف

1

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای دفتری بانک اقتصاد نوین

VARB.EN

2

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای با ار بانک اقتصاد نوین

VARS.EN

3

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای دفتری بانک پارسیا

VARB.PAR

4

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای با ار بانک پارسیا

VARS.PAR

5

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای دفتری بانک پاسارگاد

VARB.PAS

6

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای با ار بانک پاسارگاد

VARS.PAS

7

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای دفتری بانک ساما

VARB.SAM

8

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای با ار بانک ساما

VARS.SAM

۹

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای دفتری بانک سییا

VARB.SIN

10

ار ر در معرض خطر بر مبیای دادههای با ار بانک سییا

VARS.SIN

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
در این پژوهش ابتدا ار ر در معرض خطر بر اساس دادههای ار ر دفتاری و باا ار باا اساتفاده ا تو یا
ار شی فرین با استفاده ا مدل  GARCHمحاسبه گردید .در ترا نامه بارای گارفتن  VARتو یا هار
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یک ا اقالم ترا نامه را بدست آوردی  .با رویکرد ترا نامهای  VARداراییهاا را باا ها جما کاردی و
 VARبدهی (به استثیای سپردهها) را ا آ ک نمودی .ار ر در معرض خطر سپرده ها با توجه به سمت
تاب

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

ار ر در معرض خطر دارایی ها جم میشود .نتایج آماار توصایفی ار ر در معارض خطار هار یاک ا
بانکها در جدول ( )2اراله شده است.

جدول  -2نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
تعداد

میانگین

واریانس

انحراف معیار

میانه

مینیمم

ماکزیمم

چولگی

کشیدگی

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 مو فرضیه اول  :در این مرحله با توجه به ماهیت غیر نرمال تاب تو ی متغیرها نسبت باه انجاام آ ماو
همبستگی اسپیرمن میا ار ر در معرض خطر بر اساس دادههای ترا نامهای و ار ر در معرض خطار بار
اساس دادههای با ار به صورت بدو وقفه مانی اقدام نمودی  .مانی کاه وقفاه ماانی انتشاار اطالعاات
ترا نامه ای در با ار مد نظر نیست شفافیت اطالعات در باا ار وجاود نادارد .نتاایج آ ماو همبساتگی در
جدول ( )3اراله شده است.
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جدول  – 3نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای موضوع پژوهش بدون وقفه زمانی
نا متغیر

VARS.EN

VARB.EN

./1۹7

VARB.PAR

-

VARB.PAS

-

VARB.SAM

-

VARB.SIN

-

VARS.PAR

VARS.PAS

-

∗∗./262
-

VARS.SAM

VARS.SIN

-

-

-

-

-

-

-

-

./074

-

-

∗./253

∗∗./325

-

-

-

-

* :معییدار در سط  ۹5درصد اطمییا
** :معییدار در سط  ۹۹درصد اطمییا

ه آ گونه که در جدول شماره  3مشاهده میکیی در بعد دادههای همزما (بادو وقفاه ماانی) رابطاه
ضعیفی بین ار ر در معرض خطر دفتری و با اری وجود دارد که این ضارای
نااوین پارساایا پاسااارگاد ساااما و سااییا بااه ترتی ا

بارای باناک هاای اقتصااد

معااادل  0/074 0/325 0/262 0/1۹7و 0/253

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

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

در سط  ۹۹درصد اطمییا معیادار بوده و ضری

همبستگی بین ار ر در معرض خطر دفتاری و باا اری

بانک سییا ا نظر آماری در سط  ۹5درصد اطمییا میباشد.
آ مو فرضیه دوم :برای بررسی نقش شفافیت اطالعات بر اساس این پیش فرض که انتشار اطالعاات باا
وقفه مانی تاایر خودرا در قیمت با ار میگاارد آ مو همبساتگی را باا یاک وقفاه ماانی در ار ر در
معرض خطر محاسبه شده با اری در نظر میگیری  .نتایج این آ مو در جدول ( )4اراله گردیده است.
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جدول  – 4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای موضوع پژوهش با یک وقفه زمانی روی ارزش
در معرض خطر بازاری در سطح 5درصد
نا متغیر

VARS.PAR

VARS.EN

VARS.PAS

VARB.EN

∗∗./281

VARB.PAR

-

VARB.PAS

-

-

VARB.SAM

-

-

-

VARB.SIN

-

-

-

∗∗

VARS.SAM

-

./750

-

∗∗

VARS.SIN
-

-

./281

-

∗

-

./236
-

∗

./21۹

* :معییدار در سط  ۹5درصد اطمییا
** :معییدار در سط  ۹۹درصد اطمییا

هما گونه که نتایج جدول ( )4نشا میدهد مانی که مسئله سارعت انتشاار اطالعاات در باا ار و بحات
کارایی اطالعاتی را در نظر بگیری و انتشار اطالعات دفتری در با ار را با یک وقفه مانی در نظر بگیری
ضرای

همبستگی بین ار ر های در معرض خطر دفتری و با ار بارای باناک هاای اقتصااد ناوین پارسایا

پاسارگاد ساما و سییا به ترتی
ضری

برابر با  0/236 0/281 0/750 0/281و  0/21۹است .که در ایان میاا

همبستگی دادههای دفتری و با ار بانک پارسیا

اطمییا معیی دار است این ضری

پاساارگاد و اقتصااد ناوین در ساط  ۹۹درصاد

برای بانکهای ساما و ساییا در ساط  ۹5درصاد اطمییاا معیای دار

است.
نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی ارتبا معیی دار بین ار ر در معارض خطار باا اساتفاده ا داده هاای دفتاری و
دادهای با ار به عیوا معیاری برای سیجش شفافیت و کیفیت اطالعات پرداختی  .پیش فرض اصلی محقق
درباره ارتبا اطالعات دفتری و قیمت با ار سهام بود .آ گونه که در جدول شماره ( )3مشاهده می کیی
در بعد داده های همزما رابطه ضعیفی بین ار ر در معرض خطار دفتاری و باا اری وجاود دارد کاه ایان
ضرای

برای بانک های اقتصاد نوین پارسیا پاسارگاد ساما و سییا به ترتیا
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معاادل 0/262 0/1۹7

 0/074 0/325و  0/253میباشد که ا این میا ضرای

همبستگی بین ار ر در معارض خطار دفتاری و

با اری دو بانک پارسیا و پاسارگاد ا نظر آماری در ساط  ۹۹درصاد اطمییاا معیاادار باوده و ضاری
همبستگی بین ار ر در معرض خطار دفتاری و باا اری باناک ساییا ا نظار آمااری در ساط  ۹5درصاد
اطمییا معیادار است؛ در بعد دادههای همزما رتبه بیدی بانکها به ترتیا

شاامل باناکهاای پاساارگاد

پارسیا سییا اقتصاد نوین و ساما میشود؛ اما اگر مسئله سرعت انتشار اطالعات در با ار و بحت کارایی
اطالعاتی را در نظر بگیری و ا این رو انتشار اطالعاات دفتاری در باا ار را باا یاک وقفاه ماانی در نظار
بگیری ضرای

همبستگی بین ار رهای در معرض خطر دفتری و باا ار بارای باناکهاای اقتصااد ناوین

پارسیا پاسارگاد ساما و سییا به ترتی

برابر با  0/236 0/281 0/750 0/281و  0/21۹است .عالوه بر

این همانطور که در جدول شماره  4آمده است مقدار این ضری

بارای باناکهاای پارسایا پاساارگاد و

اقتصاد نوین در سط  ۹۹درصد اطمییا و بارای باناکهاای سااما و ساییا در ساط  ۹5درصاد اطمییاا
معییدار است .بر این مبیا مایتاوا ایان باناکهاا را بار اسااس کیفیات اطالعاات باه ترتیا

ا پارسایا

پاسارگاد اقتصاد نوین ساما تا سییا تا طبقه بیدی کرد.
پیشناادات
با توجه به این که استفاده کییده اصلی این پژوهش بر مبیای سطوح دسترسی به اطالعات دفتری بانک ها
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا و سایر تیظای کییادگا مقاررات بانکاداری در درجاه اول و ساایر
استفاده کییدگا استفادهکییادگا (شاامل ساهامدارا و  )...در صاورت رواج حساابداری تحات وب در
درجه دوم می باشید به ایشا سیجش کیفیت اطالعات اراله شده و رتبه بیدی بانک ها بر اساس همگرایی و
شدت همبستگی ار ر های در معرض خطر دفتری و با ار به عیوا یاک معیاار پیشایهاد مای شاود .ساایر
پژوهشگرا نیز می توانید در صورت دسترسی به اطالعات ا این معیار یا معیار هاای ترکیبای توساعه یافتاه
براساس آ برای پیشبرد ایده نویسیدگا این پژوهش و همچیاین بارای سایجش سارعت نفاوذ اطالعاات
دفتری در با ار سرمایه استفاده نمایید.
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