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 چکیده
 انجااا  مااالی اهاار  از اسااتداده بااا مااالی بااازار فعالیتهااا  از تااویهی قاباا  مقااادیر اماار،ز  مااالی در بازارهااا 

 اعتبااار  مشااتقا  باا  مربااو  دیگاار بساایار  ، اساات سااها  قیمتهااا  ر،  بنااد  شاار  آنهااا از یار بساا میشااود 

 نمای  انجاا    (میگیارد  قارار  آنهاا  پشاتوان   کا  )فعالیتهاا  ایا   مبناا   شارکتها   ماورد  در بنیاد  ها  بررسی ، است

 -،ال)قتصااادا مااالی بخاا  باای  شااکا  ایجاااد امر،زدنیااا  اقتصااادها  در مویااود هااا  ازنگراناای یکاای. شااود

 بناابرای  . میکناد  ایجااد  را ماالی  بازارهاا   در بحارا   ،قاو   بای   هماواره  کا   اسات  اقتصااد  ،اقعای  بخا   ،(استریت

 ریساا  باا  سیسااتمی ریساا  ازآنجاییکاا . دارد ،یااود سیسااتمی ریسااکها  ،کنتاارل نظااار  باا  بیشااتر  نیاااز

 ریساا  تعیاای  بنااابرای  شااود ماای گدتاا  اساات مؤسسااا  میااا  ارتباطااا  از ناشاای کاا  مااالی سیساات  سااقو 

 ،قااو  باا  بزرگتاار  بحاارا  آ  پاای در تااا باشااد ماادنظر بایااد کاا  اساات مهماای مااوارد از یملاا  شاارکت باار شارکت 

 ابتادا   از کا   اناد  شاده  انتخاا   طاور   تهارا   بهاادار  ا،راق درباورس  بازر   شارکت 02حاضار   تحقیا   در. نپیوندد

 داشات   را باازار  کا   ارزش درصاد 2.0از بیشاتر  گی میاان  طاور  با   ر،زانا  0931ساال  مااه  شاهریور  پایا  تا0932سال

 بااا شاارکت باار شاارکت سیسااتمی ریساا  مقالاا   در ایاا . باشااند معااامیتی تعاادادر،زها  بیشااتری  دارا  باشااند،

-(MES)ا  حاشاای  انتظااار مااورد زیااا -(∆ CoVaR( αشاارطی)) خطاار درمعاار  ارزش دلتااا"هااا  ساانج 

 اناادازه "(LTD)پااایی  دنبالاا  ،ابسااتگی-(SES)سیسااتمی انتظااار مااورد زیااا -(CES)یااز  انتظااار مااورد زیااا 

 .است شده گیر 

 

 

ریساا  شاارکت باار شاارکت  دلتااا ارزش در معاار  خطاار شاارطی  زیااا     ریساا  سیسااتمیکلیاادی   واژه هااای

  ،ابستگی دنبال  پایی   مورد انتظار حاشی  ا   زیا  موردانتظار یز   زیا  مورد انتظار سیستمی
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Abstract 
Today in Financial markets, significant amounts of financial market activity are done with the use of 

financial leverage. Many of them are betting on stock prices and many are related to credit derivatives. 

So fundamental analysis of companies is not done. Today one worry in the world economy is creating 

a gap between the financial sector of the economy (Wall Street) and the real economy that always 

creates fear the crisis in the financial markets. so more need is sensed to monitor and control risks 

system. since systemic risk is referred to the risk of the fall of financial system as a result of 

communications between institutions , so determination of  Systemic risk company on company  is 

important cases that should be considered to prevent  occurrence   the larger crisis  in the future. In this 

paper, Systematic risk is measured by measures such as "Delta conditional value at risk (Δ CoVaR (α)) 

– marginal expected shortfall (MES) - Component Expected Shortfall (CES) - Systemic Expected 

Shortfall (SES) - Lower Tail Dependence (LTD) ". 
 

Keywords: Systemic Risk- Company on Company -Delta conditional value at risk (Δ CoVaR (α))- 

marginal expected shortfall (MES) - Component Expected Shortfall (CES) - Systemic Expected 

Shortfall (SES) - Lower Tail Dependence (LTD)  

JEL classification: G32 G01 D81 
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 مقدمه
 در حالاات یا   یاا  ، ،اقعاا  یا   تصامی    یاا  بارا   شاده  بیناای پای   منااف   ، مزایااا در تغییار  احتماال  از اساات عباار   ریسا  

 ،یاود  تغییارا   با   نسابت  کاافی  اطمیناا   کا   صاورتی  در.  نیسات  تغییارا   با   اطمیناانی  کا   اسات  ایا   احتماال  از منظاور . آیناده 

 پاای  امکااا  عاد   کاا  حااالی در کارد  ماای پیاادا پوشا   شااده بیناای پای   مزایااا  ، مناااف  چاارچو   در مطماائ  تغییاارا  داشات  

 هاا   ریسا   مواقا   بیشاتر  در .اسات  کارده  تبادی   مزایاا  ، منااف   بار  حااک   ریسا   با   را آ  تغییارا    باود   احتمالی از ناشی بینی

 سا  یر  کا  در حاوزه مدلسااز    ییهاا  ، حساسایت  هایتویا  با  پیدیادگ    باا  .شاود  مای  سیساتمی  ریسا   با   منجار  ماالی  مؤسسا 

  یتمیالگااور  دخیاا  هسااتند  اسااتداده از ابزارهااا  یسااکیچناای  ر جااادیکاا  در ا  ادیااهمدناای  عواماا  ز ، ،یااود دارد یسااتمیس

ی ساتم یس سا  یر  ریا انادازه گ  ابازار   ی  با  صاور  همزماا  از چناد    مقالا   یا مدیاد باشاد. در ا   تواناد ی م یسیکدنو ، یسیبرنام  نو

تعیای  میازا  ریسا      تحقیا    ایا   اصالی  هاد  اساتداده شاده اسات.     یهات انادازه گیار  ریسا  سیساتمی شارکت بار شارکت         

 سیستمی شرکت بر شرکت در شرکت ها  بورس ا،راق بهادار تهرا  می باشد. 

 رکااود از بعااد بحاارا   یبزرگتاار باا   یتبااد کااایامر پشااتوان  بااد،  مسااک   هااا،ا  پرداخاات عااد   0222 - 0222 بحاارا  در

 حیتاری  کا   شادند   اباالقوه   اعتباار   هاا ا یا ز با   مشاکو   هاا بانا   مساک    ،ا  اردیا لیم صادها  نشاد    یتساو  علت ب . شد بزر 

 مشاک     اعتباار  نکاول  ساوا   ، یباانک   یبا  بهاره  نار    یافازا  کا   چارا . دهناد  کااه   یباانک   یبا   بازارهاا  در را خود خطر دادند

 گاارفت  نشااا  یچگااونگ از  یااعم ،  یاادق  یااتحل. داشاات یپاا در را  تجااار موسسااا   اعتبااار تیمحااد،د ، ینگینقااد کمبااود

  هااایدگیاادیپ باا  مربااو  غالبااا ریچشاامگ یمااال حااواد  اساات داده نشااا  ا  افت یاا تکاماا  ، پشااتوان  بااد،   هااا،ا   هااابحاارا 

 ی،رشکساتگ  ، دالال   ساهامدارا    ، هاا بانا   تیریماد  ماد   کوتااه  دیا د  (مشاتقا   مثا  ) دیا ید یماال   هاا ابزار از یناش شده جادیا

در  .باشاد یما  بحارا   از  رییلاوگ  ، یابیا ارز در ییهاان  یماال   بازارهاا  ینظاارت  مقاماا     بناد  رتبا    هاا اژانا   ، بازر     هابان 

  از حاد ،یاود داشات      خاوش بینای بای   0222تاا ساال    پرداختا  مای شاود.    0222 – 0222ادام  ب  توضیح مدصا  تار  از بحارا     

، شاااخه هااا افاازای  ماای یافاات ، در آینااده توساا  کشااور هااا  چاای  ، ژاپاا  باا  دلیاا  اسااتداده از کااارگرا  ارزا  قیماات هنااد    

 کاالها  ارزا  قیمت تولید می شد.

نی بان  ها  آمریکا ، ار،پا شار،  با  پرداخات ،ا  هاا  بسایار  کارده ، هار شخصای کا  با  آ  هاا مرایعا  مای کارد با  آساا                

شاغ  می شد. میزا  ،ا  ها  پرداختای توسا  بانا  هاا با  مراتار بیشاتر از میازا  ،ایقا  دریاافتی با  اشاخا  باود ) بارا  مثاال                

نسابت با  ،ایقا    ماذکور یاا هماا  خانا          %02مبلغ ،ایق   ،ا  توس  بان  ها  مذکور پرداخات مای شاد بادی  معنای کا         002%

ا  پرداخات مای شاد کا  ایا  میازا  بارا  مبلماا  ، ساایر اماور مرباو  با  خانا  باود (.               ا  ک  ره  بان  گذاشت  شده بود بیشاتر ، 

ای  عم  ب  دلی  آ  بود ک  ر،ناد افازای  قیمات خانا  توسا  کارشناساا  پای  بینای شاده باود. با  دلیا  آنکا  چناد ساالی مای                 

ت مای کردناد در عار  د، الای سا  مااه       شد ک  قیمت خان  ها با ر،ناد صاعود  هماراه باود  بانا  هاا با  هار میازا  کا  ،ا  پرداخا           

بیشتر از آ  مبلغی ک  پرداختا  اناد ، ساود مای کردناد. در آ  زماا  قیمات ندات ها  بااال مای رفات ، کا  ایا  خاود تا ایر بار ر،                   

حم  ، نق  ، کاال گذاشت. بادلی  آنکا  مارد  بسایار   ،ا  هاا  زیااد  گرفتناد  تاور  ایجااد شاده ، مارد  نتوانساتند ،ا  هایشاا               

ا ،صااول کننااد. بنااابرای   باناا  هااا درصاادد حااراه گذاشاات  خاناا  هااا برآمدنااد ، خاناا  هااا را فر،ختنااد ، بخشاای از ،ا  پرداختاای    ر

توساا  خااود شااخه گرفتاا  شااده بااود ، مقاادار  از ،ا  نیااز از محاا  فاار،ش خاناا  هااا  مااذکور تاا می  شااد. در نهایاات خاناا  هااا   

ت خانا  هاا ر،ناد نز،لای پیادا کارد ، کااه  یافتناد ) عرضا  خانا  هاا            زیاد  توس  بان  هاا  بسایار  با  فار،ش مای رفات. قیما       

افازای  یافاات کا  باا  دنبااال آ  قیمات خاناا  هاا کاااه  ماای یاباد ( ، در نتیجاا  ارزش ،ا  هاا باای  تاار از قیمات فر،ختاا  شااده           

  صارف  تار از پرداخات قسا      خان  ها شد. مرد  با تصور ای  کا  اگار خانا  هاا را رهاا کنناد ، قسا  هاا  ،ا  هایشاا  را نپردازناد با           

هاا  ،ا  هایشاا  برایشاا  اسات  قسا  هااا  خاود را نپرداختا  ، بناابرای  خانا  هاا توساا  بانا  با  فار،ش رفات. از طرفای باناا                 

ها  مذکور ای  ،ا  ها را ب  صور  یا  پکایک کارده ، با  بانا  هاا  دیگار مای دهناد ، اقساا  ،ا  هاا با  بانا  هاا  یدیاد مای                 

بارا  بانا  هاا ایجااد شاد ، بانا  هاا  بازر  اعای  ،رشکساتگی کردناد. از ایا  ساو نیااز بررسای در خصاو                  رسد ، هزارا  تعهد 

 ریس  سیستمی بیشتر احساس می شود. در ادام  ب  توضیحاتی در خصو  سنج  ها  مویود در تحقی  پرداخت  می شود. 
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 ده شده اند:نشا  دا 0در ید،ل  حاضر در تحقی  استداده سیستمی مورد ریس  ها  سنج 

 

 (  سنجه ها و نوع آن ها1جدول )

 نوع سنجه نام سنجه

CoVaR  سیست  بر شرکت ریس  سنج 

MES  شرکت بر سیست  ریس  سنج 

CES  شرکت بر سیست  ریس  سنج 

SES  شرکت بر سیست  ریس  سنج 

LTD  شرکت بر سیست  ریس  سنج 

 

آماده   0یسا  سیساتمی  مای تاوا  اناوا  سانج  هاا  ریسا  کا  در یاد،ل           با توی  ب  موارد مذکور ، تعااری  انجاا  شاده از ر   

 اند را در س  دست  قرار داد: 

ریساا  شاارکت باار سیساات  : ایاا  نااو  از ریساا  سیسااتمی نشااا  دهنااده ریساا  ایجاااد شااده باارا  سیساات  در صااورتی کاا    

از ایا  ناو  مای     شرکت در شرای  بحرانای باشادا اسات. از میاا  سانج  هاا  معرفای شاده در ایا  قسامت  سانج            

 باشد.

ریس  سیست  بار شارکت : ریسا  ایجااد شاده بارا  شارکت در شارایطی کا  سیسات  کا  نشاانگر آ  شااخه محاساب  شاده                

ایاا  نااو  ریساا  را مااورد اناادازه   MES  CES  SES  ،LTDماای باشاادا ریساا  سیساات  باار شاارکت ماای باشااد ، ساانج  هااا    

 گیر  قرار می دهند.

رکت : ریس  ایجااد شاده بارا  شارکت در شارایطی کا  شارکت خاصای در شارای  بحرانای قارار گیارد. ایا               ریس  شرکت بر ش

ریس  نشا  دهناده ر،ابا  زنجیاره ا  باالقوه میاا  شارای  بحرانای شارکت هاا مای باشاد ، توسا  ر،ابا  ماذکور هنگاامی کا  با                   

 jعی شاده اسات با  طاور مثاال ریسا  شارکت        یا  بازار  سه  خاصی در نظر گرفتا  شاودا محاساب  مای شاود. در ایا  قسامت سا        

در معر  خطار قارار گرفتا  ماورد سانج  قارار گرفتا  شاود. تماامی محاسابا  مشااب  فرماول هاا   کار شاده                 iزمانی ک  شرکت 

،  iسیسات  یاا هماا  شااخه یاا  خاود را با  شارکت          فرمولهاا   ، محاسابا   در سنج  ها  مذکور می باشاد با  اساتثنا  آنکا  در    

تویا  با  ماهیات هار سانج  کا  شارکت بار سیسات  اسات یاا سیسات  بار شارکت  مای دهاد. در اداما  با  پیشاین                      باا  jیا شرکت 

 پژ،ه  ها  انجا  شده در خصو  ریس  سیستمی ، سنج  ها  آ  پرداخت  می شود.

 ا بحاار علاات پشااتوان   بااد،  یرهناا ،ا  یمااال بحاارا   یمااال بخاا  در یسااتمیس ساا یر مقالاا  در  (0222) ناا یهلو  یمااارت

 در متحااده اال یااا در یرهناا ،ا  پشااتوان  بااا ا،راق بحاارا  کاا  یسااتمیس عناصاار  ر، خااا  دیااتاک بااا را یهااا  یمااال ساات یس ریاااخ

 بااد،  مسااک  ،ا  نقاا  مقالاا  ا،ل بخاا . کردنااد  یااتحل را کاارده  یتبااد ییهااان گسااترده بحاارا  باا  ساات یس کوچاا  بخاا   یاا

 چاا  نکاا یا ، دهاادیماا ارائاا  مسااتغی  ، اماای   هااا گااذار  یساارما از سااکهایر هیتخصاا  باارا یساامیمکان عنااوا  باا  را پشااتوان 

 سا  یر انتشاار  خصاو   در مقالا    یا ا د،  بخا  . کناد یما  بحا   متحاده  الات یا در سا  یمکان  یا ا  ایارا  علت ، بوده اشتباه  زیچ

  یا طر از انتقاال  انادازه  از  یبا  تیا اهم ا،ل. اسات  شاده  ییشناساا  یساتم یس سا  یر عنصار  د،. کناد یما  بحا   بحارا   در یستمیس

 کا   یای دارا پشاتوان   باا  ا،راق دیا تهد افتاادا  اتدااق  0222 بحارا   در کا   ا( SIV) افتا  ی سااخت   گاذار   یسارما   هاا ابازار  ، هاکانال

 ،یاود  باا  یماال  سات  یس د، . اسات  داده قارار  ریتااا  راتحات  ا،راق مات یق یاضااف  تویا   قابا   ساقو   ، شاد  جادیا هاابزار  یا ل ی،س ب 

 باا  باوده   شاده  یطراحا ( SIV) ابزارهاا  دیسررسا  انتقاال  یافتاادگ  کاار  از ، کاا یامر مساک   ،ا  در نکاول  ، تخلا   هیتشاخ   برا نک یا

 یخنثا  یماال  موسساا   در ساها    یسارما  تیا کدا عاد   ، منصادان   ارزش  حساابدار  ساقو   یحتا  ایا  ، کارد   عما   باد  متقابا   اار

 .است کرده جادیا یمال ست یس ک  در شک  چیمارپ ا،ر ا یز سقو   ی یاطیاحت  یقوان یستمیس اارا  سرانجا  ، شده

  یا  کا   دارد اشااره  یماال  سات  یس ساطح  در دارناد  یماال  اباا   هاد   کا   یاطیا احت  هاا ابازار  یطراح ب   (0223) ویبر ، تراشو

 را موسساا  یسااتمیس ساا یر محاار  9 ر،  یااا از ،. اساات داده ارائاا  را موسساا  هاار باا  یسااتمیس  یرساا هیتخصاا  باارا ر،ش

 ایا  اشابا   دریا    یریساا  ، شاود  یما  جااد یا ا  ی،رشکساتگ  احتماال  ل ی،سا  با   کا   موسسا   هار  باود   یساک یر یکا ی. اندداده شرح
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 موسساا   خطار  اخار  محار   سارانجا   اباد ییم  یافازا  ی،ابساتگ  زا یا م ، موسساا   تعاداد  کااه   باا  ک  باشدیم ست یس  ناهنجار

 نکا  یا خااطر  با   ایا  هساتند  ها   مشااب   موسساا   نکا  یا خااطر  با   کا   باشاد یما (  یساتمات یس) یعموم س یر  هااریمع ب  مربو 

 .ابدی یم  یافزا هستند ،ابست  ه  ب  موسسا 

 نا  یزم. کارد  یبررسا  هاا ،اساط   ا یا م متقابا   ر،ابا   یبررسا   بارا  شابک    تئاور  بار   یا تک با را یستمیس س یر  (0223) کانت

( 0322) پلتزمااا  ،( 0320) گلریاساات ل ی،ساا با   کاا  مقااررا  ریتسااخ  یهمدنا  ، مقااررا   اقتصاااد  هااا تئاور  باا  مربااو   یا تحق

 کسار  ساود  ینظاارت  ما یتصام  از ، ابناد ی-یما  را سات  یس در زیا گر راه شا  یهم یماال  موسساا   شاده  ا یا ب  آ در کا   افتا  ی توساع  

 .کنندیم

 ارتباطااا    شاابک  در یسااتمیس ساا یر ، تیساارا  یپتانساا  یااتحل  باارا یکماا ر،ش    یاا(0202) ساانتوس موسااا  کاناات 

 خطارا   از مجموعا    یا   بارا  را  متاد،لوژ   یا  مقالا    یا ا. دادناد  ارائا   موسساا   یساتم یس تیا اهم از اساتداده  با یمال موسسا 

 ، ترازناماا  در اناادازه نقاا  ، اساات کاارده ارائاا  0222-0222  هاااسااال در  یاابرز در یمااال موسسااا   یساارما سااطوح ، طرفاا  د،

 .است کرده  یتحل یستمیس س یر ب  موسس  هر کم  سه  در را یارتباط شبک  ساختار

  اشاابک  ساااختار باا  تویاا  بااا یمااال یارتباااط شاابک  تیساارا ، یسااتمیس ساا یر  ریااگاناادازه باا   (0200) لریساات ، پوکوتااا

 یبساتگ  شابک   سااختار  با   نکاول  ، سا  یر تیسارا  ، هاا یباده  انتقاال  ، نقا   ا  در کا  . پرداختناد  یماال  موسساا    یبا   هایبده

 .دارد

برانرمیاار  آدریااا  ،یشنهادشااده توساا  پ CoVaRتااوا  باا  کااار گرفتاا  شااده توساا  محققااا   ماایهااا  باا ی  ر،شتااراز مهاا 

(0200)   ،MES   ،SES یهاات  هااار،شاشاااره کاارد. در تعااداد  از ایاا   (0202آچاریااا ، همکااارا  )توساا   شاادهگرفتاا  باا  کااار

 است. شده استدادهشده بود  ( ارائ 0220)انگ  ک  توس   DCC0دل   رابط  بی  بازده سها  ، شاخه بازار از مسازمدل

 دررا  CoVaRپیشاانهاد کردنااد. آنهااا   CoVaRیسااتمی باا  نااا   سیاا  ر،ش پیشااگا  در ریساا    (0200آدریااا  ، برانرمیاار)

ها  یاا  سیساات  مااالی باا  شاارطی کاا  نهادهااا در بحاارا  باشااند  تعریاا  کردنااد. همدناای  پویااایی مشااتر  بااازده ساا   VaR ،اقاا 

  آدریاا  ، برانرمیار ساه  یا  شارکت در      ،اقا   در  کردناد.  سااز مادل  0مالی ، سیست  ماالی را باا ر،ش رگرسایو  چناد      مؤسسا 

کاا  در حالاات نرمااال باشااد  تعریاا  یهنگااامدر حااالتی کاا  موسساا  در بحاارا  باشااد بااا  CoVaRریساا  سیسااتمی را تدااا،  باای  

،  مؤسسااا  VaRهااا  زمااانی یاا  رابطاا  قااو  باای   دریافتنااد در ساار  ، نشااا  دادنااد ∆CoVaRکردنااد ، ایاا  تدااا،  را بااا 

CoVaR∆  ها  مقطعی ای  رابط  کمی ضعی  بوده است.هاست. اگرچ  در سر آ 

-اساات. یکاای از مهاا  کاررفتاا باا یسااتمی سا  در محاساابا  ریساا  گسااترده طااور باا  CoVaRدر سااطوح اقتصاااد  گوناااگو  

هاا  بحرانای شادید ،    شاد کا  یهات تویا  بیشاتر با  پدیاده        انجاا  ( 0209) ارگاا   رارد  ،گیا  تری  تحقیقا  در ای  زمین  توسا  

تغییاار دادنااد. « VaRبیشااتر از »باا  « VaRبراباار بااا »مااالی از  مؤسسااا یکنااواختی بیشااتر متغیرهااا  ،ابساات   مدهااو  بحاارا  را در 

 ماالی اسااتداده کردناد. باارخی    ؤسسااا مدر  زماا   بااایسااتمی متغیار  سمتغیااره گااره یهاات نماای  ریساا     هاا از ماادل چناد  آ 

-  سار  انادازه با  هاا  زماانی نیاز    در سار   ∆VaR ، CoVaRدریافتناد   (0209) ارگاا   گیارارد  ،   (0200برانرمیار)  ، آدریاا  

-شاود  بسایار متداا،  از آ    یا  نهااد محاساب  مای     VaR یااز کا  بار اسااس    ن ماورد کنناد ، سارمای    ها  مقطعی ضعی  عما  مای  

 یاربسا یات سارمای    کدا مرباو  با   گیرناد ، ایا  موضاو  در مباحا      مای  در نظار را  هار بانا   ه  ریسا  سیساتمی   هایی است ک  سا 

 است. مه 

کردنااد  امااا در حااال اسااتداده ماای CoVaR،ر،د  داده باارا  محاسااب   عنااوا باا  9از بااازده سااه ( 0200برانرمیاار) آدریااا  ،

قارار   مورداساتداده ریسا  سیساتمی    در محاساب   ا گساترده  طاور  با ساوآ  نکاول اعتباار     هاا  حاضر می تاوا  گدات کا  دامنا     

 می گیرند.

                                                           
1 Dynamic Conditional Correlation(DCC) 
2 Quantile regression 
3 Equity Return 
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باا  کااار گرفتنااد. سااپ  یاا    SES،ر،د  اناادازه ریساا  سیسااتمی باا  نااا    عنااوا باا را  MES  (0202آچاریااا ، همکااارا  )

هاا  آتای مدیاد    بحارا  ماالی یهاانی ممکا  اسات در بحارا        بار اسااس  هاا  رگرسایو    ی تخممتد،لوژ  یدید طب  ای  فرضی  ک  

 نباشد پیشنهاد کردند.

( را معرفاای کاارد ، بااا اسااتداده از آ  مقاادار مااورد انتظااار MES  ساانج  زیااا  مااورد انتظااار حاشاای  ا  )0200در سااال  1آچاریااا

(. باا  0201  0باازده شاارکت در صااورتی کاا  سیساات  ،ضااعیت بحراناای داشاات  باشااد را محاسااب  کاارده اساات )بانولسااکو ، د،میترسااکو 

قارار دارد کا  در آ  مقادار ریسا  سیساتمی هار ساه  ،ابسات  با            ر  از نظار مدهاومی ایا  سانج  مقابا       ای  ترتی

 شرای  هر سه  استا در حالی ک  در ای  سنج  مقدار ریس  سیستمی ،ابست  ب  شرای  شاخه می باشد.

محاسااب  ماای شااودا لاایک  ،ز   MES معرفاای شااده ، هماننااد 0201( توساا  بانولسااکو ، د،میترسااکو در سااال CESساانج  )

 .شرکت در محاسب  شاخه را نیز در محاسب  ریس  سیستمی شرکت مد نظر قرار می دهد

کاا  ریساا   ESاز شاااخه  MESمعرفاای شااده اساات ، هماننااد   0202( توساا  آچاریااا ، همکااارا  در سااال  SESساانج  )

 کلی سیست  را محاسب  می کند مشت  شده است.

( اساات را معرفاای ا  را کاا  بساایار شاابی  باا  ساانج  ارزش در معاار  خطاار شاارطی )   ساانج  0222نلساا  در سااال 

( گذاشاات کاا  در آ  باا  محاسااب  امیااد ریاضاای ضااررها  بیشااتر از حااداکثر ضاارر   LTDکاارد ، نااا  آ  را ،ابسااتگی دنبالاا  پااائی  ) 

 مورد انتظار در شرای  بحرانی سیست  می پردازد.

ریا    آچاریاا بیاا  مای کناد کا  ریسا  سیساتمی مای تواناد سابر آسایر رساانی با  ساها                 باا بسا  نظ  2،یر ، همکااران   

بانا  همزمااا  بااا شاارای  نابسااما  بخاا  مااالی گااردد. پیشانهاد ،  در ایاا  قبیاا  شاارای  بارا  اناادازه گیاار  احتمااال اسااتداده از     

 ( می باشد.LTDابزار اندازه گیر  ،ابستگی دنبال  پایی  )

 هااا  ازشاابک  اسااتداده بااا تهاارا  بهااادار ا،راق بااورس بااازار  یااتحلا  تحاات عنااوا   مقالاا  در( 0923راعاای  یعداار  ،نمکاای )

 کارده  اساتداده  حدآساتان   ر،ش از بهاادارتهرا   ا،راق باورس  هاا   ساها   شابک   سااخت   یهات  آساتان   حاد  ر،ش بار  یمبتنا  دهیدیپ

 اطارا   هاا   آساتان   در بااال ی ساتم یس سا  یر یاود ، سااختار   یا ا در تویا   قابا   نکاا   از. اسات  شاده  اقادا   آ   یتحل ب  سپ  ،

 انتشااار احتمااال کاااه   یبنااابرا ، آسااتان  حااد  یافاازا اااار در بااازار مسااتق  عناصاار تعااداد  یافاازا زیاان ، هااای همبسااتگ  یانگیاام

 از هاا ی ازهمبساتگ ی خاصا  محاد،ده  در تهارا   باورس  باازار  دهاد  ی ما  نشاا    یا تحل  یا ا ضام   در. اسات  باازار  در یستمیس س یر

 از شابک    یا ا کا   اسات  معناا   یباد   یا ا .اسات  ساازگار  آ  بارا   بازر   اعاداد  قاعاده   یبناابرا  ، داده بار،ز  یاسا یمقی با  رفتاار  ودخ

 .است شده  یتشک  ییپا دری  با( سه )رأس یتویه قاب  تعداد ،( باال ارتبا  دری  با رأسها  ، مراکز) hub زیناچ تعداد 

 یبررساا باا    یلویساات و یرگرساا همدااو   امااار رهیاامتغ چنااد  هااا یااتکن از دادهاساات بااا  (0923)  زدیاا مااازار ، صاادرزاده

 ساال  – شارکت  023 از متشاک    انمونا    بارر،  یماال  بحارا   ینا یب  یپا  منظاور  با   مادل   یا  جادیا در  حسابدار  هاداده نق 

 یزمااان د،ره  باارا را تهاا بهااادار ا،راق بااورس در شااده رفتاا یپذ( یمااال بحاارا  بااد،  شاارکت 020 ، زده بحاارا  شاارکت 021)

 باا  تواناد یما  ، داشات   را یماال  بحارا   ینا یب  یپا  ییتواناا  مادل  کا   داد نشاا   کینتاا   یهمدنا . اسات  شاده  پرداختا   0920-0922

 .دینما کم  یبانک ست یس ، یاتیمال مجاز مقاما  حسابرسا  

                                                           
4Acharya 
5Banulescu and Dumitrescu 

6 Wei B , et al 
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در بااورس  CoVaR  ،MESر،یکاارد اناادازه گیاار  ریساا  فراگیاار بااا  "( در مقالاا  ا  تحاات عنااوا  0939احمااد  ، فرهانیااا  )

شاارکت معتباار در بااورس ا،راق بهااادار تهاارا  را بااا اسااتداده از د، ر،یکاارد    02  ریساا  سیسااتمی مربااو  باا   "ا،راق بهااادار تهاارا 

MES  ،CoVaR  بررسی ، با استداده از قابلیت اندازهCoVaR  .اار بحرا  شرکت ها با یکدیگر را اندازه گیر  کردند 

با  شناساایی مختصاا  کلای بخا  ماالی کشاور  آسایر پاذیر  هاا            "مقدم  ا  بار اباا  ماالی   "نیلی در مقال  ا  تحت عنوا   

، ریسا  هااا  سیسااتمی تهدیاد کننااده ابااا  بخا  مااالی  معرفاای شاارای  حاضار در بخاا  مااالی کشاور باا  عنااوا  د،را  گااذر از      

  ناارر با  ایجااد اباا  ماالی در بسات  سیاسای اقتصااد کای  بحارا            سرکو  مالی ب  آزاد ساز  مالی ، معرفی یایگااه سیاسات هاا   

ها  مالی ، ت ایر بی ابااتی هاا  ماالی پرداختا  اسات. همدنای  باا ت کیاد بار ابعااد ایتمااعی ، سیاسای بحارا  هاا  ماالی ، تا ایر                 

 پرداخت  است.بی اباتی ها  مالی بر تخریر رابط  بی  د،لت ، ملت  ب  بررسی ابعاد امنیتی بحرا  ها  مالی 

 نظاار   ، سیساتمی    ریسا  "سارمای   باازار  در سیساتمی  ریسا   باا  مقابلا   راهکارهاا   بررسای "صاادقی  در مقالا       محسا  

 ریسا   مقاررا  مای داناد. در ایا  مقالا  ضام  بررسای        ماالی  نظاا   ناارر  نهادهاا   با   مرباو   مها   موضاوعا   آ  را از کنتارل  ،

 ، پرداختا  شاده اسات    زمینا   ایا   در یاار   از مباحا   در ماورد پااره ا    رسای با  بر آمریکاا   ماالی  خادما   صانعت  در سیساتمی 

 ارائ  شده است. کشور سرمای  بازار در سیستمی ریس  بر نظار  چارچو  ایجاد برا  را پیشنهاداتی

 روش تحقیق

 در ادام  ب  توضیح مختصر  از سنج  ها  مویود در تحقی  پرداخت  خواهد شد.

  2شرطیدلتا ارزش در معر  خطر () 

در زمین  اندازه بیانگر ارزش در معر  خطر سیست  مالی ب  ای  شر  ک  نهاد در معر  خطر بحرا  باشد  می باشد. ای  سنج  

گیر  ریس  سیستمی  دلتا ارزش در معر  خطر شرطی ب  معنا  تداض  حداکثر ضرر مورد انتظار سیست  در صور  بحرانی بود  هر 

ب   داکثر ضرر مورد انتظار سیست  در صور  عاد  بود  شرای  شرکت مربوط  می باشد ، در ،اق  مقدار شرکت از ح

 صور  زیر محاسب  می شود:

  

  نحوه محاسب  می باشد. همدنی iبرا  شرکت  ب  معنا  ارزش در معر  خطر با دامن  اطمینا   در ای  رابط   

CoVaR  : ب  شرح رابط  زیر می باشد 

 
 

مقدار بازده  نمی شود.  ب  ای  معنا ک  در دامن  اطمینا  مذکور بتوا  گدت ک  ضرر سها  ای  شرکت بیشتر از مقدار  

 می باشد. tدر د،ره زمانی  iسها  شرکت 

  2زیا  مورد انتظار حاشی  ا(MES) 

معرفی شده ، مقدار مورد انتظار بازده شرکت در صورتی ک  سیست  ،ضعیت بحرانی داشت   0200در سال  3ی  سنج  توس  آچاریاا

 باشد را محاسب  می کند. نحوه محاسب  ای  سنج  مطاب  زیر می باشد : 

                                                           
7 Delta Conditional Value at Risk 
8 Marginal Expected Shortfall  

(1) 

(2) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

                 
                 

            (3 )
    

 

  ریس  سیستمی برابر میانگی  ،زنی ریس  سیستمی هری  از سها  می باشد. لذا برا  ب  دست آ،رد  بر اساس ای  رابط   مجمو

 ریس  سیستمی هر سه  مشت  گرفت  می شود. 

                   (4) 
 

 ،  tدر محاسب  شاخه در د،ره  i  سه  شرکت ،ز   tبازده بازار در د،ره   tدر د،ره  iبازده سه   در ای  رابط  

 می باشد. t-1در د،ره  tنشا  دهنده بازده مورد انتظار د،ره 

  02زیا  موردانتظار یز(CES) 

محاسب  می شودا لیک  ،ز  شرکت در محاسب  معرفی شده ، همانند  0201ای  سنج  توس  بانولسکو ، د،میترسکو در سال 

ک  سیست  تمامی شرکت ها برابر با  CESاخه را نیز در محاسب  ریس  سیستمی شرکت مد نظر قرار می دهد. بنابرای  مجمو  ش

 می گردد. رابط  زیر نحوه محاسب  ای  سنج  را نشا  می دهد : 

                    (5) 
 

 00زیا  مورد انتظار سیستمی(SES) 

ک  ریس  کلی سیست  را از شاخه معرفی شده است ، همانند  0202ا ، همکارا  در سال ای  سنج  توس  آچاری

 محاسب  می کند مشت  شده است ، از رابط  زیر محاسب  می شود: 

                    (6) 
 

، نشا  دهنده صر  بازده شرکت نسبت ب  حداکثر ضرر مورد ا  می باشد  iبرابر ارزش در معر  خطر شرکت  در ای  رابط   

 می باشد.  t-1در پایا  مرحل   tمقدار مورد انتظار بازده برا  مرحل   انتظار در شرایطی ک  شاخه بحرانی می باشدا است. 

  00،ابستگی دنبال  پایی (LTD) 

می باشد ، ب  محاسب  امید ریاضی ضررها  بیشتر    سنج  معرفی شده ، شبی  ب 0222در سال  09ای  سنج  توس  نلس 

 از حداکثر ضرر مورد انتظار در شرای  بحرانی سیست  می پردازد.

                  (7) 
 

برا  بدست آ،رد  نتایک حاص  از هر سنج  در قسمت بعد ب  توضیحا  مربو  ب  هر سنج  پرداخت  می شود ، سپ  ریس  

 تمی شرکت ب  شرکت محاسب  ، در قالر نمودارهایی نشا  داده می شود.سیس

همدنی   کر ای  نکت  حائز اهمیت است ک  دامن  تحقی  شام  بازه زمانی ، مکانی تحقی  تعیی  شده می باشد ک  بر طب  آ  بازه 

ب  صور  میانگی  ، دارا  بیشتری  ر،زها  ارزش معامی   %2.0شرکت دارا  حداق   02، بازه مکانی  0931تا  0932زمانی از سال 

                                                                                                                                                                                      
9Acharya 
10Component Expected Shortfall 
11Systemic Expected Shortfall 
12Lower Tail Dependence  
13Nelsen 
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داده ها  تحقی  شام  قیمت نهایی ر،زان  سها  شرکت ها  حاضر در دامن  تحقی  می باشند. داده ها  معامیتی تعیی  می شوند. 

 شد.شرکت حاضر در نمون  تحقی  ، شاخه تشکی  شده با ای  شرکت ها می با 02تحقی  شام  اطیعا  معامیتی مربو  ب  

 یافته ها
 در ای  تحقی  نهادها  مالی ت ایرگذار)دامن  تحقی (  با شرای  زیر انتخا  می گردند: 

  ارزش معامی  ک  بازار باشد. %2.0میانگی  ارزش بازار  معامی  سه  باالتر از 

 .دارا  بیشتری  ر،زها  معامیتی باشند 

   تحقی  انجا  می گیرد:با توی  ب  شرای  مذکور  مراح  زیر برا  انتخا  نمون

مرحل  ا،ل : ارزش معامی  سها  تمامی شرکت ها  بورسی ک  در تابلو  اصلی بازار ا،ل معامل  می شوند ، ارزش ک  معامی  در  .0

ر،زها  معامیتی یم  آ،ر  می گردد )در محاسبا  انجا  شده در خصو  ارزش معامی   ارزش معامی  انجا  شده در خصو  

 ای   ح  تقد   معامی  عمده ، ح  تقد  معامی  عمده نادیده گرفت  می شوند(.افزای  سرم

 مرحل  د،  : سه  هر شرکت از ارزش معامی  از تقسی  ارزش معامی  نماد بر ارزش ک  معامی  محاسب  می شود. .0

 مرحل  سو  : از سه  شرکت ها در بازه زمانی تحقی  میانگی  گرفت  می شود. .9

 انتخا  میشوند. %2.0شرکت ها  با سه  میانگی  باالترازمرحل  چهار :  .1

 مرحل  پنج  : شرکت ها  منتخر بر اساس تعداد ر،زها  معامیتی مرتر می شوند. .0

 مرحل  شش  : بیست شرکت نهایی یهت نمون  تحقی  از ابتدا انتخا  می گردند. .2

 شوند. مشاهده می9شرکت نهایی یهت نمون  تحقی  در ید،ل02با طی مراح  فوق 

 (   شرکت های منتخب در نمونه تحقیق3جدول )

 نماد شرکت ردیف نماد شرکت فیرد

 خگستر خودر، را یسر. ا 11 ،ساخت را یسر. ساختما  ا 1

  حدار شمال  حدار 12 ایخزام ادیزام 2

 ،بصادر را یبان  صادرا  ا 13 ،کار  یکار آفر بان  3

 ،پارس ا یبان  پارس 14  ی،نو  یاقتصاد نو بان  4

 ،صند،ق یسر. صند،ق بازنشستگ 15 ،تجار  تجار  بان  5

 خودر، خودر، را یا 16 خساپا پایسا 6

 ،انصار بان  انصار 17 خبهم  بهم  گر،ه 7

 کداد چادرملو 18  کر، را یا  ر، معاد  8

 ،بان  یسر. گر،ه توسع  مل 19 ری،غد ری. غدسر 9

 دیم،ا دیسر. ام 20 ،بملت ملت بان  10

 

سپ  با استداده از هر سنج  ریس  سیساتمی محاساب  شاده اسات. یهات تجمیا  اطیعاا  با  دسات آماده از رتبا  هاا  هار              

شارکت در سانج  هاا  مختلا   راه حا  هاایی نظیار احتساا  مجماو  رتبا  در سانج  هاا  میاانگی  سااده ، میاانگی  ،زنای قابا                   

ز اعمااال میااانگی  ساااده حسااابی رتباا  هااا  هاار شاارکت را باا  نمااای  ( نتااایک باا  دساات آمااده ا9کاااربر  ماای باشااند کاا  یااد،ل )

 گذاشت  است.
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 میانگین رتبه کلی، رتبه شرکت بر سیستم و سیستم بر شرکت(   3) جدول      

سیستم بر رتبه میانگین 

 شرکت

شرکت بر رتبه میانگین 

 سیستم

 میانگین رتبه

 کل
 ردیف شرکت

 1 ،ساخت 13 18 11.75

 2 یاخزام 10 13 9.25

 3 ،کار 7.2 6 7.5

 4 ،نوی  8.6 7 9

 5 ،تجار  2 1 2.25

 6 خساپا 4.2 3 4.5

 7 خبهم  10.8 12 10.5

 8 کر،  14.6 19 13.5

 9 ،غدیر 14.4 14 14.5

 10 ،بملت 7 2 8.25

 11 خگستر 7.8 4 8.75

 12 حدار  14.6 20 13.25

 13 ،بصادر 11 5 12.5

 14 ،پارس 8.4 9 8.25

 15 ،صند،ق 16.8 16 17

 16 خودر، 5.2 8 4.5

 17 ،انصار 15.2 11 16.25

 18 کداد 14.6 15 14.5

 19 ،بان  6.8 10 6

 20 ،امید 17.8 17 18

 

با توی  ب  میانگی  رتب  کا   معلاو  مای شاود کا  بااالتری  ریسا  سیساتمی با  ترتیار مرباو  با  نمادهاا  ،تجاار   خسااپا                

زمیناا  ریساا  شاارکت باار سیساات   نمادهااا  ،تجااار   ،بملاات ، خساااپا ، در زمیناا  ریساا      ، خااودر، ماای باشااد. همدناای  در  

سیست  بر شرکت نیاز  نمادهاا  ،تجاار   خسااپا ، خاودر، در بااالتری  رتبا  هاا قارار گرفتا  اناد. یهات گساترده تار کارد  دامنا                  

سات آماده در هار صانعت را ماورد بررسای       تحلی   می توا  از دید صنای  مختلا  نیاز شارکت هاا را طبقا  بناد  ، رتبا  هاا  با  د         

 ( بررسی شده است.1قرار داد. ای  مه  در ید،ل )

 

 در صنایع مختلف نمونه تحقیق شرکت بر ستمیس و ستمیس بر شرکت ،رتبهیکل رتبه نیانگیم(   4) جدول

میانگین 

سیستم بر 

 شرکت

میانگین شرکت 

 بر سیستم

میانگین 

 رتبه

نمادهای 

 زیرمجموعه
 ردیف صنعت

7.5 8 7.6 

 خزامیا

 خساپا

 خبهم 

خودر، ، ساخت 

 قطعا 
1 
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 خگستر

 خودر،

13.75 18 14.6 

 کر، 

 حدار 

 کداد

استخراه کان  

 ها  فلز 
2 

9.41 5.83 8.7 

 ،نوی 

 ،تجار 

 ،بملت

 ،بصادر

 ،پارس

 ،انصار

بان  ، موسسا  

 اعتبار 
3 

12.45 13.5 12.6 

 ،ساخت

 ،کار

 ،غدیر

 ،صند،ق

 ،بان 

 ،امید

 4 ار سرمای  گذ

 

بر اساس نتایک با  دسات آماده از تحلیا  صانعت  مشااهده مای شاود کا  در کا   بااالتری  میازا  ریسا  سیساتمی یاا هماا                  

کمتری  رتب  ها  شرکت ها  زیرمجموعا  صانای   مرباو  با  صانعت خاودر، ، پا  از آ  بانا  مای باشاد. با  عباار  دیگار  چا                

، صانعت بار باازار گذاشات  ، چا  در زمینا  تا ایر  کا  باازار بار شارکت هاا              دز زمین  ت ایر  ک  شارکت هاا  زیرمجموعا  ایا  د    

 زیرمجموع  ای  صنای  گذاشت  استَا صنای  خودر، ، بانکی باالتری  ریس  سیستمی را داشت  اند.

با استداده از هریا  از سانج  هاا  ماذکور کا  توضایحا  مرباو  با  آ  هاا پای  از ایا   کار شاده اسات  مای تاوا  ریسا                   

تمی اعمال شده توس  هری  از شرکت هاا بار ساایر شارکت هاا  نمونا  را محاساب  نماود. با  ایا  منظاور  در ایا  قسامت با                سیس

بررسی نتایک ب  دست آمده از ریس  تخمی  زده شاده بارا  هریا  از شارکت هاا پرداختا  مای شاود ، تنهاا بایاد با  یاا  سیسات               

 از شرکت استداده کرد.

 

 CoVaRمعیار  -9-0

نشاا  دهناده اخاتی  باازده ماورد انتظاار از حاداکثر ضارر ماورد انتظاار هریا  از شارکت هاا در               CoVaRحالت  معیار در ای  

حااالتی اساات کاا  شاارکتی خااا  در شاارای  بحراناای باشااد. باا  عبااار  دیگاار  ایاا  ساانج  میاازا  ت ایرگااذار  بحاارا  در هریاا  از   

( نشاا  داده شاده   0کناد ، نتاایک با  دسات آماده از آ  در شاک  )       شرکت ها بر ر،  بحرا  در سایر شارکت هاا را انادازه گیار  مای     

 است.
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 CoVaR(   گراف وزنی نشان دهنده ریسک سیستمی شرکت بر شرکت با معیار  1شکل )

در گرا  فوق  ،ز  ها باا طیدای از رنا  هاا نشاا  داده شاده اسات ، همانگونا  کا  نشاا  داده شاده اساتا ریسا  سیساتمی                

ریساا  سیسااتمی  مثباات بااا رناا  صااورتی نشااا  داده شااده اساات ، باا  ایاا  ترتیاار ،صاا  شااد  تعااداد   منداای بااا رنگاای ساابز ، 

بیشااتر  از یااال هااا  ساابز رناا  باا  هریاا  از گااره هااا  نشااا  دهنااده تاا ایر باااالتر ،ضااعیت بحراناای آ  شاارکت در ،ضااعیت سااایر  

 شرکت ها ، نق  حیاتی آ  شرکت می باشد.

 

 MESمعیار  -9-0

ضعیت ماورد انتظاار هریا  از شارکت هاا در صاور  بحرانای شاد  شارای  شارکتی خاا  مای باشاد               ای  شاخه نشا  دهنده ،

 ( می باشد.0نتایک ب  دست آمده برا  آ  مطاب  شک  )

 
 MES اریمع با شرکت بر شرکتی ستمیس سکیر دهنده نشانی وزن گراف(   2) شکل

 

 CESمعیار  -9-9

ت در محاسااب  شاااخه کاا  را نیااز در هنگااا  محاسااب  ریساا      محاسااب  شااده ،لاای ،ز  شاارک   MESایاا  معیااار هماننااد  

 (9سیستمی  مد نظر قرار داده ، نتایک مطاب  زیر خواهد بود.)شک 
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 CES اریمع با شرکت بر شرکتی ستمیس سکیر دهنده نشانی وزن گراف(   3) شکل

 SESمعیار  -9-1

  بحرانای شارکتی خاا  محاساب  شاده ، نتاایک       در ای  معیاار  صار  ریسا  ماورد انتظاار هریا  از شارکت هاا بار ااار شارای           

 (1مطاب  زیر می باشد.)شک 

 
 SES اریمع با شرکت بر شرکتی ستمیس سکیر دهنده نشانی وزن گراف(   4) شکل

 از آنجا ک  صر  ریس  مقدار  مثبت خواهد بودا طی  ،زنی ای  شک  از مقادیر مثبت آغاز می شود.

 LTDمعیار  -9-0

ثر ضاارر ماورد انتظاار هریاا  از ساها  در صااور  بحرانای باود  شاارای  یا  سااه  خاا  تخماای  زده        توسا  ایا  معیااار حاداک   

 (0شده ، مطاب  زیر می باشد.)شک 
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 LTD اریمع با شرکت بر شرکتی ستمیس سکیر دهنده نشانی وزن گراف(   5) شکل

 بحث و نتیجه گیری
شارکت حاضار در    02زا  تا ایر گاذار  هار کادا  از     سانج  هساتند میا    0بدی  ترتیر در شاک  هاا  فاوق کا  نتاایک حاصا  از       

نموناا  نساابت باا  دیگاار  در شاارای  بحاارا   نشااا  داده شااده اساات. بااد،  شاا  بررساای هااا  در مقیاااس باااال ، محاسااب  رابطاا  ،  

اااارا  متقاباا  شاارکت هااا ماای توانااد در زمیناا  ماادیریت بحاارا  ، همدناای  تعااداد اسااتراتژ  هااا  معقوالناا  توساا  مقامااا  نااارر  

( نیاز همبساتگی میاانگی  ریسا  شارکت بار شارکت سانج  هاا آ،رده شاده اسات تاا دیاد بهتار  از               0رسا  باشد. در ید،ل ) کم 

 نتایک ریس  شرکت بر شرکت داده شود.

 

 (  همبستگی میانگین ریسک شرکت بر شرکت سنجه ها5جدول )

همبستگی میانگی  ریس  شرکت بر شرکت 

 سنج  ها
CES LTD MES COVAR SES 

CES 1.000000 0.473085 0.941062 0.450004 -0.364133 

LTD 0.473085 1.000000 0.276750 -0.116869 -0.733476 

MES 0.941062 0.276750 1.000000 0.481547 -0.208310 

COVAR 0.450004 -0.116869 0.481547 1.000000 0.103811 

SES -0.364133 -0.733476 -0.208310 0.103811 1.000000 

 

آمده  نماد ،تجار  بر اساس س  سنج  ریس  ، نمادها  ،بان   ،امیاد ، خاودر، بار اسااس یا  سانج  ریسا         دستبر اساس نتایک ب 

اند. با توی  ب  میانگی  رتب  ک   معلو  می شود ک  باالتری  ریسا  سیساتمی با  ترتیار مرباو  با        باالتری  ریس  سیستمی را داشت 

ودر، می باشد. همدنی  در زمین  ریس  شرکت بر سیست   نمادها  ،تجار   ،بملات ، خسااپا ، در زمینا     نمادها  ،تجار   خساپا ، خ

ریس  سیست  بر شرکت نیز  نمادها  ،تجار   خساپا ، خودر، در باالتری  رتب  ها قرار گرفت  اند. بر اساس نتایک ب  دست آمده از تحلی  

یزا  ریس  سیستمی یا هما  کمتری  رتب  ها  شرکت ها  زیرمجموع  صانای   مرباو    صنعت  مشاهده می شود ک  در ک   باالتری  م

 ب  صنعت خودر، ، پ  از آ  بان  می باشد.

 گردد.می مقایس  ها  انجا  شدهآمده از تحقی  با پژ،ه دستدر ای  قسمت ر،ش تحقی  ، نتایک ب 

،  MESهاا   ستمی در باورس ا،راق بهاادار تهارا  باا اساتداده از سانج       گیر  ریس  سی( ب  بررسی ، اندازه0939احمد  ، فرهانیا  )

CoVaR     پرداختند. تحقی  حاضر  عی،ه بر استداده ازآ  د، سنج   ب  س  سنج  دیگر کا  شاامCES  SES  ،LTD     مای شاود نیاز
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 پرداخت  است.

عناوا  سانج  ریسا     ساوا  نکاول اعتباار  با     ( از ابازار  0930( ، توکلی )0930(  موسویا  ، موسو  بیوکی )0930مهد،  موسو  )

اندا ای  در حالی است ک  تحقی  حاضر از توزی  تاریخی بازده ، اشاکال متداا،  آ  در قباال ریسا  شارکت بار       سیستمی استداده کرده

 سیست  ، ریس  سیست  بر شرکت در قالر پنک سنج  ریس  بهره برده است.

 گردد.یهت انجا  تحقیقا  آتی در ای  زمین  ارائ  می هاییپیشنهادشده    توسع  دادهآمده ، ر،ش تحقیدستبا توی  ب  نتایک ب 

 ها  ریس  سیستمی انجا  ای  تحقی  با استداده از سایر سنج  -

ها  پرکاربرد ، مه  در حیط  ریس  سیستمی ها استداده شده ، یز  سنج ها  ریس  سیستمی ک  در ای  تحقی  از آ ب  غیر از سنج 

توا  مراح  ای  تحقی  را با آنها انجا  داده ، نتایک حاصل  را با نتایک تحقی  حاضار  ها  دیگر  نیز هستند ک  میر،ند  سنج ب  شمار می

 مورد بررسی ، مقایس  قرار داد.

 گذار  ، مدیریت ریس  ، تشکی  پرتدو بند  شناسایی شده در سرمای استداده از رتب  -

آمده  صنای  بان  ، خودر، باالتری  ریس  سیستمی را در نمون  تحقی  داشت  ، از آنجا ک  نمون  تحقیا  شاام    دستبا توی  ب  نتایک ب 

توا  نتیج  گرفت ک  ای  صنای  نق  مهمی در ،ضعیت کلی بازار باز  کرده ، در عی  حاال تا ایر   باشدا میشرکت بزر  بورسی می 02

گاذار  باا   گذار  در ای  صنای  یهت همسو کرد  شرای  سبد سارمای  توا  گدت ک  سرمای لذا می پذیرند.زیاد  نیز از ،ضعیت بازار می

 گذار  باشد.تواند راهکار مناسبی برا  مدیریت ریس  سبد سرمای شرای  بازار شرایطی ک  بازار در حالت کلی ،ضعیت خوبی داردا می
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 منابع 
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