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Abstract

Objective: Due to the importance of studing the behavior of asset markets, the risk
aversion term and its operational calculation has attracted many researchers. The present
study intends to examine this issue by considering a portfolio with three assets in the three
markets of stock, currency and gold. Therefore, by examining the fluctuations of previous
years in the portfolio consisting of three macroeconomic assets , stocks, currency and
gold, we can assess the risk aversion of investors in these markets and the causal
relationship between these markets and take steps to construct long-term policy goals.
Method: To investigate the issue, using a mathematical equilibrium model and
dynamic econometric methods, the monthly data of stock markets, currency and gold
during the period 1995 to 2018 has been analyzed.
Results: Based on the research findings, the amount of risk aversion for the sample size
shows that the average risk aversion index of investors in the stock market is higher than
the other two markets and this index is the lowest in the gold market. Also, the value-atrisk index of return has a one-way causality and a significant relationship with the degree
of risk aversion of investors in all three asset markets.
Conclusion: The results of this study of risk aversion and risk value in these markets
can help policymakers to better understand the interactions of these markets, control them
and eliminat the destabilizing conditions of these markets.
Specifically in the case of the Iranian stock market, it can be said that investors are
relatively more risk averse to the both gold and foreign exchange markets in the conditions
of economic recession and increasing political instability, in other words, stock market
investors have less confidence in the exchange and gold markets. The reason is the
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Abstract

newness of the stock market compared to the global stock markets and also the longer
existence of gold and foreign exchange markets than the emerging stock market in Iran.
Also since gold assets have an intrinsic value and the dollar market is supported by a
large global economy, Therefore to strengthen the support of the Iranian stock market, it
seems improving economic infrastructure, promotion of the conditions of companies in
the stock market, increasing government support for competitive condition and prohibition
of direct intervention in the stock market are necessary. In addition, due to the complex
nature of the stock market and the lack of sufficient public information , the need to
inform and increase public awareness for a long-term presence in the stock market seems
necessary.
Keywords: Stock, Exchange, Gold, Risk Aversion, Value at Risk.
JEL Classification: B26, C58, D53, E44, G01, G17.
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چکيده 
روش :برای بررسی موضوع ،با بهرهگیری از يک الگوی تعادلی رياضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پويا
به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام ،ارز و طال طی بازه زمانی  4731تا  4733پرداخته شده است.
يافته ها :براساس يافته های پژوهش ،میزان ريسک گريزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان میدهد که میاانگی
شاخص ريسک گريزی سرمايه گذاران در بازار سهام از دو بازار ديگر بیشتر و اي شاخص در بازار طال کمتري مقدار
را به خود اختصاص میدهد .همچنی شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت يک طرفاه و معنااداری باا
میزان ريسک گريزی سرمايهگذار در هر سه بازار دارايی دارد.
نتیجه گیری :نتايج بررسی محاسبه ريسک گريزی و ارزش در معرض خطر در اي بازارها میتواند به سیاستگزاران
کالن اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعاالت اي بازارها ،کنترل و از بی بردن شرايط بیثبات کننده ايا بازارهاا
ياری رساند .به طور مشخص در مورد بازار بورس ايران میتوان عنوان کرد که سرمايه گذاران به طور نسبی در شرايط
رکود اقتصادی و افزايش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طال و ارز ريسک گريزی بیشتری دارند و يا به عبارتی از
سرمايه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند .دلیل اي امر نیز در
نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طوالنی تر وجود بازارهای طال و ارز نسبت به بازار
نوظهور سهام در ايران می باشد .همچنی ازآنجاکه دارايی طال دارای يک ارزش ذاتی اسات و باازار ارز دالر نیاز از
پشتوانه يک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است .لذا بی شک برای تقويت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ايران نیز
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بهبود زيرساخت های اقتصادی ،بهبود شرايط حضور بنگاه ها در بورس ،حمايت دولت ها از شرايط رقاابتی و عادم
مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر میرسد .به عالوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجاود
آشنايی کافی عموم مردم لزوم اطالع رسانی و افزايش اگاهی افراد جامعه جهت حضاور بلندمادت در باازار باورس
اوراق بهادار ضروری به نظر میرسد.
واژههايکليدي:سهام ،ارز ،طال ،ريسک گريزی ،ارزش در معرض خطر .
طبقهبندي.G17 ،G01 ،E44 ،D53 ،C58 ،B26 :JEL

استناد :زارع ،هاشم؛ رضايی سخا ،زينب؛ زارع ،محمد .)4733( .ريسک گريزی و ارزش درمعرض خطر در پرتفوی دارايی های کاالن:
رهیافتی از فیزيک اقتصاد .توسعه و سرمايه.43-73 ،)2(5 ،

مقدمه 

انواع مختلف سرمایهگذاري بالقوه با احتمال وقوع خطراتیی روبیرو اسیت کیه نتیجیه آن میتوانید از تحقی احتمیالی
شدن منافع ناشی از آن جلوگیري نماید .بنابراین احتمالی را که موجب میگردد تا بازده ناشی از آن فعالیت حاصل نشیود
را بهطورکلی ریسك مینامند .صاحبنظران ریسك را نتیجهي نبود اطالعات کامل میدانند .کینز ریسك سرمایهگذاري
را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف میکند (محمودي و همکاران ،7036 ،ص  .)0مفهومی که در پژوهش حاضیر
به دنبال بررسی آن است ،محاسبه ریسك نیست بلکه محاسبه شاخص ریسك گریزي 7در پرتفوي دارایی کیالن بیهعنوان
مسئله تحقی مدنظر قرارگرفته است .در علوم مالی ریسك گریزي به معناي ترجیح پذیرش ریسیك کمتیر اسیت .تماییل
سرمایهگذاران و در مواقع عدم قطعیت ،جلوگیري از ریسك غیرضروري است .این نوع ریسك ،فیردي و درونیی اسیت،
چراکه سرمایه گذاران متفاوت ،تعریف متفاوتی از ریسك غیرضروري دارند .به عبارتی یك سرمایهگذار ریسك گرییز،
اگر دو دارایی با بازده یکسان و ریسك متفاوت براي انتخاب داشیته باشید ،سیرمایهگذاري بیا ریسیك کمتیر را انتخیاب
خواهد کرد.
با توجه به ویژگیهاي پیچیده بازارهاي دارایی همچون شاخص نااطمینانی سرمایهگذاران ،وجود سرمایهگذاران مطلع
در کنار نا مطلعها ،زیان گریزي سرمایهگذار ،اعتماد بیشازحد  ،عکسالعمل بیشازحد و غیره ،باعث شده است امیروزه
الگوها و روشهاي مختلفی براي تشخیص این ویژگیها طراحیی شیدهاند .مطالعیه حاضیر سیعی بیر آن دارد تیا بیهعنوان
هدف اصلی تحقی با بهکارگیري مناسب از ابزارهاي مختلف الگوسازي ،الگیوریتمی را طراحیی نمایید کیه بهوسییله آن
بتواند شاخص ریسك گریزي سرمایهگذاران را براي بازارهاي داراییی همچیون سیهام ،طیال و ارز را محاسیبه و ارزییابی
نماید .پس از محاسبه شاخص ریسك گریزي بازارهاي دارایی بهعنوان اهداف فرعی شاخص ارزش در معرض خطر ایین
بازارها را محاسبه و رابطه علی این شاخص را با معیار ریسك گریزي در بازارهاي مورد هرمورد نظر ،بررسیی و تجزییه و
تحلیل قرار خواهد خواهد گرفت.
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مروريبرمطالعات پيشين 

در راستاي سؤاالت تحقی  ،به تعدادي از مطالعات خارجی و داخلی که با روشهاي مختلف بیه بررسیی و بیرآورد مییزان
میزان ریسك و نوسانات بازارهاي دارایی پرداختهاند ،اشاره خواهید شید .ون و چنی

 )2373( 2در تحقیقیی بیه بررسیی ایین

سؤال پرداختند که آیا طال و دالر آمریکا میتواند یك دارایی امن براي سهام در بازارهاي نوظهور محسیوب شیوند .آنهیا بیا
استفاده از تابع توزیع کاپیوال که تابعی است که از روي توابع توزیع یكبعدي ،با توجه به نحوه وابستگی متغیرها ،تابع توزییع
چند متغیره را میسازد ،به این نتیجه رسیدند که دو دارایی طال و دالر امریکا در پرتفوي سهام ،ارز و طال قابلییت تبدیلشیدن
به داراییهاي امن براي سهام کشورهاي نوظهور را دارا هستند .بهطور مشخص نتایج نشان میدهند که دالر امریکیا نسیبت بیه
طال در بیشتر موارد از ریسك کمتري براي نگهداري برخوردار اسیت .البتیه ایین نتیجیه در بحرانهیاي میالی بیا منشی بیرونیی
بزرگ بهطور قوي مورد ت یید نیست.
اقبال )2371( 0در مطالعهاي به بررسی این موضوع میپردازد که آیا بازار طیال میتوانید در مقابیل ریسیك ناشیی از بیازار
سهام ،ارز و تورم براي کشورهاي هند و پاکستان و آمریکا بهعنوان ییك سی ر حمیایتی عمیل نمایید .وي بیا اسیتفاده از میدل
 EGARCHو براي دادههاي روزانه و ماهانیه از  7993تیا  2370بیه دنبیال بررسیی سیؤال تحقیی میپیردازد .شیواهد بیهطور
مشخص از ویژگی بازار طال بهعنوان یك سی ر حمیایتی در برابیر ریسیك ناشیی از نوسیانات بیازار ارز در کشیورهاي میورد
بررسی حکایت دارد .اما بهطور مشابه این امر براي بازار سهام بهطور قوي مورد ت یید قرار نمیگیرد.
وارگاس و همکاران )2371( 4به پیشبینی بازار مالی با بهرهگیري از تکنیك یادگیري عمی پرداختهاند .این مطالعه بیراي
پیشبینی روزانه شاخص  s&p 500با استفاده از ت ثیر خبرهاي مالی و مجموعهاي از شاخصهاي فنیی بیهعنوان ورودي سیعی
در استفاده از تکنیك یادگیري عمی دارد .روشهاي یادگیري عمی میتواند الگوهاي پیچیده و تعامالت دادهها را شناسایی
و تجزییهوتحلیل کنید و بییهطور خودکیار اجیازه مییدهید تییا رونید معاملیه را سییریعتر نمایید .ایین پییژوهش بیر روي مقایسییه
چارچوبهاي پیشبینی بر اساس دو روش شبکههاي عصبی مصنوعی و شبکههاي عصبی مکرر تمرکز دارد .بهطور مشیخص
نتایج نشان میدهد که روش شبکههاي عصبی مصنوعی برتر از شبکههاي عصبی مکرر در پیشبینی عمل نماید.
جین و بیسال )2376( 5در مطالعهاي به بررسی پویایی میان قیمت سهام ،نرخ ارز ،قیمت طال و قیمت نفت براي کشور هنید
پرداختهاند .آنها جهیت بررسیی پوییایی بیین ایین بازارهیا از میدل ( DCC-GARCHاسیتاندارد ،نمیایی و آسیتانه) اسیتفاده و
آزمونهاي غیرخطی متقارن و نامتقارن بهره گرفتهاند .نتایج نشان میدهد سقوط قیمت طال و قیمت نفت خیام باعیث کیاهش
ارزش پول ملی و شاخص سهام خواهد شد .یافتههاي این تحقی حاکی از گسترش نقش طال بهعنوان ییك داراییی پراهمییت
در سبد پرتفوي سرمایهگذاري است .همچنین آنها سیاستگذاري پویا را در جهت کنتیرل نوسیانات نیرخ ارز و تالطیم بیازار
سهام با استفاده از ابزارهاي قیمت طال و قیمت نفت توصیه میکنند.
ناوال و همکاران )2376( 6در پژوهشی به پیشبینی بیازار سیهام از روش دادهکیاوي و هیوش مصینوعی پرداختهانید .آنهیا
عنوان میکنند که پیشبینی هر چیزي کیه در آن ارتبیاط بیین ورودي و خروجیی آن داراي ویژگیی غیرخطیی باشید ،بسییار
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سخت است .دراینبین پیشبینی ارزش بیازار سیهام یکیی از کارهیاي چیالشبرانگیز در سیري زمیانی میالی اسیت .نتیایج
پژوهش نشان میدهد که با استفاده از تکنیك اقتصادسنجی خود همبسته میانگین متحیر ،،مییتیوان بیاالترین پیشبینیی
محتمل را براي سهام خاص انجام داد.
در ایران نیز مطالعات متعددي انجامشده است که میتوان به مطالعه حسینیون و همکاران ( )7095اشاره کیرد .آنهیا بیه
بررسی تالطم بین سه بازار سهام ،طال و ارز خارجی در اییران پرداختهانید .بیدین منظیور از الگیوي «»VAR-MGARCH
استفاده شده است .نتایج نشاندهنده انتقال شو ،دوطرفه بین بازارهاي ارز و طیال و بیین بازارهیاي طیال و سیهام اسیت و
انتقال شو ،یكطرفه از بازار سهام به بازار ارز وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهید کیه انتقیال تالطیم دوطرفیه بیین
بازارهاي ارز و بازار طال و بین بازارهاي طال و سهام وجود دارد.
فالحی و همکاران ( )7090در مطالعهاي به بررسی همبستگی بین تالطم بازارهاي سهام ،ارز و سیکه پرداختهانید .آنهیا
بییا اسییتفاده از روش همبسییتگی شییرطی پویییا ( )DCC-GARCHبییراي بررسییی سییاختار همبسییتگی در دادههییاي روزانییه
بازدهیهاي تالش نمودهاند .نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طال و همچنیین
همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طال است .همچنین نتیایج بهینهسیازي نشیان میدهید
که بهتر است بخش قابلتوجهی از دارایی قابل سرمایهگذاري بیه سیرمایهگذاري در بیازار سیهام اختصیاص یابید .لیذا بیر
اساس مطالعات صورت گرفته و دیدگاههاي مختلف در علوم بینرشتهاي ،مطالعه حاضر قصد دارد بیه بررسیی و محاسیبه
میزان ریسك گریزي در بازارهاي سرمایه ،ارز و طال در اقتصاد ایران و مقایسه آنها با یکدیگر و نیز بررسیی رابطیه علیی
میزان ریسك گریزي باارزش در معرض خطر بازدهی دارایی ب ردازد.
مبانينظري

افراد مختلف در زندگی روزمره در حال تصمیمگیري براي افزایش مطلوبیت انتظاري خود در سطح معینی از ریسك
هستند .بهعنوان بخشی از فرآیندهاي تصمیمگیري ،فرد تصمیمگیرنده مایل است تیا ثیروت خیود را بهگونیهاي تخصییص
دهد که حداکثر بازگشت انتظاري به سیبد داراییهیاي او تعلی گییرد .اقتصیادانان و ریاضییدانان میالی بیراي مدلسیازي
تصمیمگیري در مورد انتخاب سیبد بهینیه ،از یكسیو متغیرهیاي میؤثر در فرآینید تصیمیمگیري افیراد و از سیوي دیگیر،
چگونگی واردکردن عدم قطعییت موجیود در دنییاي واقعیی را موردتوجیه قیرار دادهانید( .ابراهیمیی و همکیاران،7093،
ص .)217این امر مستلزم ارائه روشهایی است که بتوانند شاخصهاي مهم تصمیمگیري بیراي انتخیاب پرتفیوي بهینیه را
مانند ریسك گریزي و ارزش در معرض خطر و مانند این موارد را با دقت باالتري محاسبه نماید .لذا مطالعه حاضیر قصید
دارد با ارائه یك الگوي تعادلی براي محاسبه ریسك گریزي گام مؤثري در جهیت تحقیقیات نیوین بیردارد .در ادامیه در
بخش اول ()7-0به بیان مفهوم ریسك گریزي و چگونگی محاسبه آن در چارچوب یك الگوي تعادلی پرداختیه خواهید
شد و در بخش بعدي ( )2-0به بیام مفهوم ارزش در معرض خطر و چگونگی محاسبه بیان خواهد شد.
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ريسکگريزي 

مفهوم ریسك گریزي یکی از بحثهاي اساسی در تحلیلهاي مالی به شمار میرود .جهت تعیین پارامتر ریسك گریزي،
گریییزي ،بییه بررسییی مفهییوم ریسییك گریییزي پرداختییه خواهیید .تییابع مطلوبیییت انتظییاري ون نیییومن مورگنسییترن بهصییورت
) U(F)   u(w)dF(wنشان داده میشود .تابع مطلوبیت وننیومن مورگنسترن ،درواقع همان امید ریاضی تیابع مطلوبییت
برنولی ) u(w) ( 77است .حال ابتدا بهدقت ریسك گریزي تعریف خواهد شد .یك تصمیمگیرنده ریسك گریز72است ،اگر به
70

ازاي هر بختآزمایی ) ، F (.بختآزمایی تباهشدهاي

وجود داشته باشد بطوریکه مقدار آن بیا اطمینیان برابیر بیا ) wdF(w

باشد ،حداقل بهخوبی بختآزمایی ) F (.باشد .اگر تصمیمگیرنده همیشیه (بیراي هیر ) ) F (.نسیبت بیه ایین دو بختآزمیایی
بیتفاوت باشد ،گویند که وي ریسك خنثی است .تصمیمگیرنده بهطور اکید ریسك گرییز 74اسیت اگیر بییتفیاوتی برقیرار
باشد تنها زمانی که دو بختآزمایی دستاورد یکسانی داشته باشند .بنابراین اگر الگیوي ترجیحیات ییك تابعنمیایی مطلوبییت
انتظاري را با تابع مطلوبیت برنولی ) u (.نتیجه دهد ،از تعریف ریسك گریزي نتیجه میشود که تصمیمگیرنده ریسك گرییز
اسیت اگییر و فقی اگییر بیراي تمییام ) F (.هییا رابطییه )) ،  u( x)dF ( x)  u(  xdF( xبرقییرار باشید .اییین رابطییه بییه نامسییاوي
ینسن75معروف است که درواقع تعریفی از یك تابع مقعر است .بنابراین در چارچوب نظریه مطلوبییت مالحظیه مییشیود کیه
ریسك گریزي همارز با تقعر تابع مطلوبیت است و ریسك گریزي اکید ،همارز با تقعر اکید تابع مطلوبیت است .تقعیر اکیید
به این معنی است که تابع مطلوبیت کاهشی است .ازاینرو در سیطحی از داراییی  ،wمطلوبییت حاصیل از واحیدهاي اضیافی
دارایی ،کوچكتر از مطلوبیت از دست دادن یك واحد دارایی است (میس-کالیل ،7995 ،76ص  .)794بیا توجیه بیه مفهیوم
کلی ریسك گریزي در ادامه چارچوب نظري موردنیاز براي محاسبه ریسك گریزي در هریك از بازارهاي سهام ،ارز و طال
ارائه خواهد شد.
تعادلدربازاردارايي 

در ابتدا چهار فرض کلیدي الگو بیان خواهید شید -7 .سیرمایهگذاران نیاهمگن :بیازار شیامل تعیداد زییادي سیرمایهگذار
متمایل به دادوستد است .اگر تمامی سرمایهگذاران مانند یکدیگر رفتار کنند ،آنگاه انتظار میرود که اعمال آنها نیز مشخص
و معین باشد .بنابراین طبیعی است که فرض منحصربهفرد بودن هر یك از سرمایهگذاران را میتوان در نظر گرفت -2 .وجیود
یك دارایی ریسکی و یك دارایی بدون ریسك :براي سادگی فرض میشود در بازار تنها یك داراییی ریسیکی (میثالً سیهام،
ارز و طال (این سه دارایی ازنظر میزان نقد شوندگی نسبت به سایر داراییها از درجه باالیی مثالً نسبت به مسکن ییا سی ردههاي
مدتدار بانکی برخوردار هستند)) و یك دارایی بدون ریسك (مانند پول نقد) مورداستفاده قرار میگیرد .داراییهاي موجیود
و قابلمبادله در بازار نگهداري و از چرخه بازار خارج نخواهد خواهد شد( .ون نیومن و مورگنسترن-0 .)7945 ،71همزمانی:73
همه مبادالت در بازار سهام بهطور همزمان در هرروز کاري انجام میپذیرند (لوري-4 .)2332 ،79تمرکز در انجام معامالت:23
سرمایهگذاران در مدل با محدودیت انجام معامله تنها با یك فعال تخصصی به نام کارگزار روبرو هستند .آنها مجاز بیه انجیام
مستقیم مبادله و معامله با یکدیگر نیستند.
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پرتفويدارايي 

هر سرمایهگذار در پرتفوي خود داراي دو دارایی است .بخش اول آن شامل میزان  sاز یك دارایی ریسکی و بخیش
دیگر آن شامل نقدینگی  cبهعنوان دارایی بدون ریسك در نظر گرفت .اگر قیمت سهام معادل با  pدر نظر گرفتیه شیود

آنگاه کل دارایی سرمایهگذار در زمان  tبرابر بیا  wt  ct  pt stاسیت .داراییی سیرمایهگذار پیس از ییك روز (از روز
بهعنوان یك واحد زمان تعریف میشود) برابر خواهد بود با:
( )7

wt 1  ct  pt 1st  wt   pt 1  pt st

رفتار مبادلهاي در اینجا عمالً به مسئله بهینهسازي تبدیل میشود .اگر سرمایهگذاران بدانند که قیمیت ییك داراییی در
روز بعد افزایش خواهد یافت( ) pt 1  ptآنگاه کل دارایی یك فرد به آن اختصاص مییابد و در حالیت عکیس آن کیل
دارایی فرد بهصورت پول نقد نگهداري خواهد شد (مارسیلی و همکاران.)7993 ،27
تابعمطلوبيتنمايي 22

سرمایهگذاران بهعنوان حداکثر کنندگان مطلوبییت میورد انتظارشیان ،در نظیر گرفتیه مییشیود .تیابع مطلوبییت بکیار
گرفتهشده در این الگو خوشرفتار 20است .فرمی از تابع مطلوبیت که مورداسیتفاده قیرار میگییرد ،تیابع مطلوبییت نمیایی
است (امکان خطی سازي این فرم تابع مطلوبیت بهراحتی وجود دارد که بهصورت زیر تعریف میشود( .برون و ژان

،24

.)7991
( )2

)

 w / wgoal

U ( w)  wgoal (1  e

که در آن  w goalبهعنوان دارایی هدف شناخته میشود .در نقاط کمتر از  wgoalسرمایهگذار تمایل بیه انجیام ریسیك
براي دستیابی به بازدهی باالتر را دارد.
موجوديبهينه 25

با استفاده از تابع مطلوبیت میتوان یكراه حل تحلیلی براي مسئله حداکثر سازي ارائه کیرد (گروسیمن .)7916 ،26بیا
استفاده از تئوري حد مرکزي ،21میتوان فرض کرد که دارایی آتی از توزیع گاوسی برخوردار باشد 23و درنهاییت نتیجیه
گرفت که مطلوبیت مورد انتظار منسوب به ون نیومن و مورگنسترن برابر خواهد بود با
()0






Varwt 1  wt 1
(U ( wt 1 )  U ( wt 1 ) Pr(wt 1 )dwt 1  w goal 1  exp

2
w goal
2w goal
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این تابع با حداقل کردن مقادیر نمایی به حداکثر خود خواهد رسید .دارایی مورد انتظار بستگی به تغییرات قیمت خواهید
داشت ،بهگونهاي که میانگین و واریانس دارایی آتی برابر با مقادیر رابطه ( )4است(نماد

بجاي نماد  Eبکار رفته است):

wt 1  wt  st  pt 1  pt 

Varwt 1   st2Var pt 1 

()4

تابع مطلوبیت انتظاري ناشی از دارایی آتی را میتوان نسبت به متغیر میزان دارایی نگهیداري شده(سیهام ،ارز و ییا طیال) (
 ) s tحداکثر کرد .این حداکثر سازي میتواند مقدار بهینه دارایی نگهداري شده را با در نظر گرفتن محدودیت عیدم فیروش
کوتاهمدت تمامی دارایی(  ) st  0و نیز اعمال محدودیت قرض دادن وجوه نقد(  ) wt  pt stنشان دهد.
) wgoal ( pt 1  pt

()5

Var pt 1 

st ( pt ) 

استراتژي سرمایهگذار را میتوان بدینصیورت تشیریح کرد که اگیر مییزان دارایی نگهداري شده بیش از مقدار بهینیه آن


(  ) s t  s tباشد ،سرمایهگذار اقدام به فروش مازاد آن دارایی خواهد کرد و بالعکس .در رابطه مقدار دارایی بهینه تنهیا زمیانی
سییرمایهگذار تصییمیم میگیییرد کییه میییزان دارایییی بهینییه نگهییداري شییده را افییزایش دهیید کییه ارزش مییورد انتظییار بییازدهی
سرمایهگذاري مثبت باشد و یا عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت کاهش یابد.
ريسکگريزي 

جهت تعیین پارامتر ریسك گریزي ،با فرض مشت پذیري مرتبه دوم تیابع مطلوبییت برنیولی ) u (.نسیبت بیه داراییی ،بیر
اساس تابع مطلوبیت مورداستفاده در این تحقی ریسك گریزي نسبی سرمایهگذار بهصیورت زییر بدسیت میآیید (منیزس و
هانسن:)7913 ،29
wt
wgoal

()6

)a

 w / wgoal

U ( w)  wgoal (1  e

که با فرض اینکه هزینه مبادله 03صفر باشد ،سبد دارایی بهینه بهصورت زیر خواهد بود:
) wt ( pt 1  pt

()1

aVar pt 1 

07

سرمايهگذاريبهينه

درصد



st ( pt ) 



نسبت سرمایهگذاري در زمان  tاز رابطیه  it  st ptبدسیت میآیید .اگیر مییزان بیازدهی سیرمایهگذاري در زمیان t+1
wt

بهصورت

 r  pt 1  ptتعریف شود .بنابراین میانگین و وارییانس بیازدهی بیا فیرض اینکیه قیمیت فعلیی ) ( pt
t 1
pt

دادهشده باشد ،بهصورت زیر قابلمحاسبه است:
( )3

pt 1  pt
Var  pt 1 
& Var rt 1  
pt
pt2

rt 1 

مشیخص و
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اگر نسبت بهینه سرمایهگذاري با ) (it

نشان داده شود میتوان نسبت بهینیه سیرمایهگذاري را بیر اسیاس مییزان بیازدهی

rt 1

بدست آورد .که در آن محدودیت  0  it  1برقیرار اسیت .زمیانی کیه

انتظاري و واریانس آن بهصورت

aVarrt 1 

it 

بازدهی مورد انتظار بیش از محدودیت اعمالشده باشد(

rt 1  aVarrt 1 

)تمامی دارایی سیرمایهگذار علییرغیم ریسیکی

که وجود دارد بهصورت آن دارایی نگهداري خواهد شد .این پدیده اتفاق میافتد زیرا سرمایهگذاران فرض میکنند کیه
بازدهیها داراي توزیع گاوسی هستند که گشتاورهایی باالتر از واریانس ندارنید (گشیتاورهاي بیاالتر ریسیك را افیزایش
میدهند).

نوسانات 03
نوسانات تصادفی را باید به الگو اضافه کرد .رابطه

 rt 1   t



t ،

rt 1

ییك متغییر تصیادفی بیا توزییع گاوسیی و

همچنین با میانگین صفر و واریانس   است .درنتیجه واریانس پیشبینی بازدهی به شکل زیر خواهد بود:
2

varrt 1   varrt 1    2

( )9

البته فرض میشود بازدهی پیشبینیشده  rt 1نیز داراي توزیع گاوسی است .نوسانها بهوسیله یك انحیراف تصیادفی

00

براي هر سرمایهگذار در هر مرحله زمانی تعیین کرده و به بازدهی مورد انتظار سرمایهگذار اضافه خواهد شد.
تسويهبازار

 03

03

فرض میشود تعیین قیمت مبادله توس کارگزار از طری فرآیند مزایده و حراج است .لذا میتوان نتیجه گرفت که
میزان بهینه نگهداري براي سرمایهگذار  ،jبا نقدینگی  c jو دارایی مالی (مثل سیهام ،ارز و ییا طیال)  s jدر قیمیت  pبرابیر
است با:
()73

i j .

cj  sj p
p

s j 


با مشخص بودن نسبتهاي بهینه سرمایهگذاري  i jو ترکیب فعلی سیبد داراییی )  ، (c j , s jسیرمایهگذاران ییك تیابع تقاضیاي

کلی(تقاضا در برابر قیمت) به ازاي همه قیمتها ارائه میدهند .با توجه به هدف نماینیدگی کیارگزاري در ایجیاد تعیادل بیین
عرضه و تقاضا میتوان به یك قیمت تعیادلی منحصیربهفرد در بیازار رسیید (پالمیر و همکیاران7994 ،06؛ لیوي و همکیاران،01
:)7995
()77
()72

1
 c j i j  j (i j  1) s j  0
p j

 sj) 


j

 (s
j

cj


j

i
j

)s j


j

 (1  i

p

j

*
مقادیر  c j , s j , i jهمگی قبل از اینکه هرگونه مبادلهاي در روز جاري اتفاق افتد ،وجود دارند .حال هدف نمایندگی

کارگزاري تعیین قیمت دارایی است بهگونهاي که بازار تسویه شود و هیچ سفارشی باقی نماند .دراینبیین سیرمایهگذاران
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حداکثر کنندههاي مطلوبیت هستند که بر اساس سابقه بازدهی موجود در بازار ،بازدهیهاي آینده را پیشبینیی کنید و سی س
نسبت سرمایهگذاري بهینه را تعیین مینمایند.
ارزشدرمعرضخطر 

ارزش در معرض خطر معیاري است که حیداکثر خطیر تهدیدکننیده سیرمایهگذاري در ییك داراییی مشیخص و کسیب
بازدهی را در سطح اطمینان معینی برآورد مییکنید .روشهیایی بیراي محاسیبه ایین معییار ریسیك ،نظییر روش پارامترییك،
شبیهسازي تاریخی و شبیهسازي مونتکارلو وجود دارند که در اکثر متیون مربیوط بیه ریاضیی میالی و مهندسیی میالی ،بییان
شدهاند .استفاده از این روشها ،مستلزم در نظر گرفتن یك سري از فرضیاتی است ،نظییر در نظیر گیرفتن تیوزیعی خیاص در
مورد توزیع احتمال بازده داراییها و یا در نظر گرفتن رابطهاي خطی بین عوامل ریسك بازار و ارزش دارایی و یا مفروضیاتی
دیگر است( .سجادي و فتحی ،7092 ،ص  .)7مطالعه حاضر از یك روش پارامتریك که از تکنیك میانگین متحر ،میوزون
نمایی استفاده خواهد کرد .در این روش هر چه از زمان حال به گذشته فاصله گرفته ،بهصیورت تصیاعدي وزن کوچیكتري
براي محاسبه داده خواهد شد .روش مورداستفاده بهصورت رابطه ( )74قابل نشان دادن است (هال و همکاران.)2370 ،03
Volatility t2  Volatility t21  (1   )rt 21

()74

 ، Volatilityt2تالطم روزانه در بازار تعرییف مییشیود rt2 .مربیع بیازدهی ،بیهعنوان نماینیده نوسیانات واقعیی بیازار در نظیر

گرفتهشده است .پارامتر الندا( ) نیز ضریبی ثابت است که داراي مقداري بیین صیفر و ییك اسیت .جهیت عملییاتی کیردن
رابطه ( )74میبایست از عملگر وقفه 09و محاسبات ریاضی بهره گرفت .رواب نهایی را میتوان در ادامه نشان داد:
()75

) Volatility t2  (1   )rt 21 (1  L  2 L2  ....  n 1 Ln 1

()76

(1   )rt 21
Volatility 
1  L
2
t

رابطه نهایی براي محاسبه ارزش در معرض خطر بهصورت رابطه ( )71خواهد بود:
()71

(1   )rt 21rt 2 2
rt 2 2  rt 21

Volatility t2 

در ادامه به برآورد تجربی الگو پرداخته خواهد شد.
برآوردتجربي 

در این بخش با استفاده از چارچوب الگوي ارائهشده در بخش سوم در با توجه به شیاخص دادههیاي ماهانیه بیازار بیورس
اوراق بهادار ،بازار ارز و بازار طال (آمارها از مرکز اطالعات و فینآوري سیازمان بیورس اوراق بهیادار و مرکیز آمیار بانیك
مرکزي استخراجشده است) و محاسبه میزان بازدهی قیمتی آنهیا اقیدام بیه محاسیبه مییزان ریسیك گرییزي نمیود .همچنیین
میتوان جهت تجزیهوتحلیل بیشتر و فراتر از سؤال اصلی تحقی اقدام به محاسیبه ارزش درخطیر ایین شیاخص ایین داراییهیا
نمود .که درنهایت میتوان بررسی نمود که آیا رابطه علی بین میزان ریسك گریزي سرمایهگذاران بازار باارزش درخطیر آن
بازارها وجود دارد.
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محاسبهشاخصريسکگريزي

براي محاسبه ریسك گریزي ،از رواب نظري ارائهشده میتوان استنتاج کرد کیه نسیبت سیرمایهگذاري میورد انتظیار
بهطور قابلمحاسبهاي بهصورت رابطه ( )70قابل نشان دادن است:

j
 rt 1 
 i j 
) aVar ( rt 1
a 2

()70

it 

بهطوریکه  xو  kبهصورت رابطههاي  x  و  k  a تعریف میشود.


با جایگزینی این معادله در معادله قیمت ریسك گریزي قابلمحاسبه خواهد بود .توجه داشته باشید که یا افزایش عیدم
اطمینان بازدهی ،ریسك گریزي نیز افزایش مییابد .بنابراین ریسك گریزي براي هر سه بازار طال ،ارز و سیهام در طیول
دوره محاسبه و در نمودارهاي ( )0،2،7نشان دادهشده است.
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نمودار.1شاخصمحاسباتيريسکگريزيبازارطال
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نمودار.2شاخصمحاسباتيريسکگريزيبازارارز
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نمودار.3شاخصمحاسباتيريسکگريزيبازارسهام 

بر اساس شاخصهاي ریسك گریزي در سه بازار دارایی میتوان میانگین هر ریسك گریزي را در دوره مورد بررسیی را
محاسبه کرد .بطوریکه میانگین شاخص ریسك گریزي براي بازار طال معادل  3/52و براي بازار ارز معادل  6/5و بیراي بیازار

توسعه و سرمايه /دورۀ پنجم /ش  /2پياپي 23 /3

سهام معادل  1/4بدست آمده است .لذا نتایج بیهطور مقایسیهاي نشیان از کمتیرین ریسیك گرییزي در بیازار طیال و بیشیترین
ریسك گریزي در بازار سهام است.
09

محاسبهارزشدرمعرضخطر

با استفاده از روش پارامتریك میانگین متحر ،موزون نمایی بیرآورد مییزان ارزش در معیرض خطیر شیاخص سیه بیازار
سهام ،ارز و طال انجام خواهد شد .با استفاده از رابطه  71میتوان جهت محاسبه تالطم ناشی از شرای عیدم اطمینیان در بیازار
سهام در الگو استفاده نمود .براي دادههاي روزانه مقدار  برابر با  94درصد در نظر گرفته میشود.43
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نمودار.1شاخصارزشدرمعرضخطربازارطال
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نمودار.5شاخصارزشدرمعرضخطربازارارز
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نمودار.2شاخصارزشدرمعرضخطربازارسهام

نقاطی که بر روي نمودار  4تا  6داراي اوج یا حضییض هسیتند نشیاندهنده تغیییرات بیشیتر قیمیت هسیتند و هیر چیه ایین
برجستگیها ،بلندتر و فرورفتگیها ،عمی تر باشد نشاندهنده شرایطی بحرانیتیر ایین بازارهیا اسیت .بیر اسیاس مبیانی نظیري
نگهداري پرتفوي دارایی این فرضیه وجیود دارد کیه سیرمایهگذارانی کیه ریسیك گریزتیر هسیتند ،بیشیتر تماییل دارنید کیه
داراییهایی را در پرتفوي خود انتخاب نمایند که ارزش در معرض خطر کمتري دارند .این فرضیه را میتوان بهطور شیهودي
از جدول ( )2در مورد بازارهاي دارایی مورد بررسی ارزیابی کرد .اما قبل از بررسی ابتدا باید مطمئن شید در عیالم واقیع ایین
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دو شاخص داراي رابطه علی هستند .براي آزمون این فرضیه از آزمون علیت گرنجري با لحاظ وقفه بهینه بهره گرفتهشیده
است و در جدول ( )7نتایج گزارششده است.
جدول.1عليتگرنجريارزشدرمعرضخطربرريسکگريزي 

آماره

احتمال ت یید

فرضیه صفر
 VRGعلت گرنجري  RAGنیست.

5 /2

3/335

 VREعلت گرنجري  RAEنیست.

2/32

3/36

 VRPعلت گرنجري  RAPنیست.

2 /4

3/39

بر اساس نتایج جدول ( )7قابلمشاهده است که ارزش در معرض خطر در هر سیه بیازار داراییی طیال ،ارز و سیهام در
فاصله اطمینان  93درصد داراي رابطه علیی بیا شیاخص ریسیك گرییزي در ایین بازارهیا هسیتند .در جیدول ( )2مقایسیه
میانگین ریسك گریزي و ارزش در معرض خطر بازارهاي دارایی نیز گزارششده است.
جدول.2مقايسهميانگينريسکگريزيوارزشدرمعرضخطربازارهايدارايي

میانگین شاخص ریسك گریزي

میانگین شاخص ارزش در معرض خطر

شاخص بازار طال

3/5263

3/3333349

شاخص بازار ارز

6/53

3/333323

شاخص بازار سهام

1/44

3/33372

ارزش در معرض خطر پایین براي یك بازار دارایی به این معنیا اسیت کیه داراییی مربوطیه نوسیانات کمیی را تجربیه
خواهد کرد و احتمال کمی براي کاهش زیاد بازدهی و یا افت قیمت شدید دارایی وجود دارد .بیر اسیاس نتیایج میتیوان
بیان کرد که نسبت میانگین ریسك گریزي بازار طال به بازار سهام برابر با  3/31است و نسبت مییانگین ارزش در معیرض
خطر بازار طال به بازار سهام برابر با  3/34است .نسبت میانگین ریسك گرییزي ارز بیه بیازار سیهام برابیر بیا  3/31اسیت و
نسبت میانگین ارزش در معرض خطر بازار ارز به بازار سهام برابر با  3/20است.
شنهادها

جهگيريوپي
نتي 

ماهیت پیچیده رفتار بازارهاي دارایی صاحبنظران اقتصادي و سایر علوم مرتب را بیر آن داشیته اسیت تیا بیه بررسیی
کاربردهایی در تئوري پرتفوي ،توسعه شبیهسازي مدلهاي میکروسکوپی بازار ،ایجیاد و گسیترش تئوريهیاي تشیخیص
بحران و تحلیل ریسك و ریسك گریزي و پیشبینی نوسانات آتی شاخصهاي بازار ب ردازند .بهطور مشخص این مطالعه
بعد از ارائه یك الگوي تعادلی ،اقدام به برآورد شاخص ریسك گریزي در بازارهاي سهام ،ارز و طال نمیود .نتیایج نشیان
میدهد که ریسك گریزي نسبی در بازار طال نسبت به دو بازار ارز و سهام بهطور فراوانی کوچكتر است .این امر ناشیی
اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایهگذاران نسبت به بازار طال در ایران است .ازآنجاکه دارایی طال به خودي خیود داراي ییك
ارزش ذاتی است ازنظر روانشناختی اقتصادي در شرای پیشبینی بازدهی مشابه براي هر سه بیازار داراییی ،سیرمایهگذار
دارایی طال را انتخاب خواهد کرد .در مقایسه ریسك گریزي دو بیازار ارز و سیهام نتیایج نشیان میدهید سیرمایهگذار در
شرای مساوي براي بازدهی دارایی در این دو بازار ،ترجیح میدهد که بر روي دالر سرمایهگذاري نمایید .کیه البتیه ایین
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امر نیز به نظر میرسد با توجه بیه حماییت دولیت از بیازار ارز و مداخلیه در آن بیهنوعی ریسیك نوسیانات شیدید را کیاهش
میدهد .بهطور مشخص در مورد بازار بورس ایران میتیوان عنیوان کیرد کیه سیرمایهگذاران اطمینیان کیافی بهخصیوص در
شرای رکود اقتصادي و افزایش ناثباتی سیاسی به این بازار نسبت به دو بازار دیگر ندارند.
سخن پایانی اینکه به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور پیشنهاد میگردد با توجه به ریسك گریزي باالي بازار سیرمایه
و نقش این بازار در تجهیز منابع سرمایهاي ،دولتها با انجام حمایتهاي خود از این بازار ،اقدامات مؤثرتري را بیراي رقیابتی
کردن و شفافیت بیشتر اطالعات در جهت کاهش ریسك گریزي سرمایهگذاران انجام دهند .همچنیین بیا توجیه بیه ارزش در
معرض خطر باالي بازار ارز ،نوسانات ناگهانی این بازار را بیا اقیدامات مناسیب همچیون شفافسیازي معیامالت و نییز ایجیاد
زمینههاي مناسب براي مشارکت سرمایههاي سرگردان در تولید واقعی در اقتصاد ،شرای را براي حضور سوداگران ارزي در
بازار محدودتر نماید.
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