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  هوایی در مدیریت ریسک صنایع مختلف  و کارگیري ابزارهاي مشتقه آب هب
  هاي بیمه و نقش شرکت

   1خانی محسن قرهدکتر     
  2فاطمه نصیري

  چکیده
هاي اخیر بیشتر شده  هاي بسیار سنگین، در دهه وهوایی و فراوانی بالیاي طبیعیِ منجر به خسارت تغییرات آب

شود که انتقال  این تغییرات باعث می. ترین سال در طول تاریخ ثبت شده است بار به عنوان هزینه 2011است و سال 
هاي ارتباط با  سایر بازارهاي مالی بررسی شود و فرصتریسک در بازارهاي بیمه و اتکایی جهانی و فراتر از آن در 

دهد تا در ارتباط  می به طور خاص، اتکایی مجدد و اوراق بهادارسازي بیمه اجازه . سایر بازارهاي مالی ارزیابی شود
یشتر که ب رغم این علی. گذاري ریسک را در بازارهاي مالی بزرگتري انجام دهیم اشتراك با سایر نهادهاي مالی، به

ماند و نسبت واگذاري به بازارهاي سرمایه بسیار کم است، و باتوجه به تغییرات  ریسک درون صنعت بیمه باقی می
اي  جایی فصول در مناطق گسترده ها و درجه حرارت و جابه مالحظه در فراوانی طوفان آب و هوایی و تغییرات قابل

یریت ریسک و بیمه از پتانسیل موجود در بازار سرمایه از کره زمین، فرصت بسیار مناسبی است تا متخصصین مد
ترین ابزارها براي  وهوایی یکی از مناسب ابزارهاي مشتقه آب. وهوایی استفاده کنند هاي آب براي پوشش ریسک

  . وهوایی به بازارهاي مالی است که در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت انتقال ریسک ناشی از تغییرات آب
آمیـز،   وهـوایی غیرفاجعـه   آمیز، ریسـک آب  وهوایی فاجعه وهوایی، ریسک آب ابزار مشتقه آب :کلیدي نواژگا

  اي  ریسک حجمی، بازار بیمه اتکایی، بازار سرمایه، اوراق بهادار بیمه
   

                                                                                                                                                                                                    
  (Email: Gharahkhani@mellatinsurance.com)                            هاي اتکایی بیمه ملت دکتري مهندسی صنایع، مدیر بیمه.  1

  )Email: nasiri.fateme24@gmail.com(           کارشناسی ارشد اکچوئري، کارشناس اداره تحلیل ریسک شرکت بیمه ملت  2.
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  مقدمه .1
. ونقـل و تقریبـاً تمـامی نیازهـاي اولیـه زنـدگی تأثیرگـذار اسـت         وهوایی بر غذا، پوشـش، سـرپناه و حمـل    شرایط آب

. دهـد  هـاي اقتصـادي را تحـت تـأثیر خـود قـرار مـی        وهوا یکی از عوامل مهمـی اسـت کـه تقریبـاً تمـامی فعالیـت       آب
تصـمیمات عملیـاتی و مـالی و درآمـدهاي صـنایع      اي را بـر   وهوایی به ویژه دما، تأثیرات قابل مالحظه هاي آب ریسک

وهوایی کنـونی دنیـا و    بر اساس وضعیت آب. کنندگان دارد فروشان و توزیع مختلف نظیر تولیدکنندگان انرژي، خرده
هـاي جغرافیـایی بـاالتر،     وهوایی بسـیار شـدید و تالطـم شـدید دمـا در عـرض       ي رخدادهاي آب افزایش قابل مالحظه

    . وکارهاي مختلفی به شدت تأثیرگذار شده است تقاضاي کسب وهوا بر عرضه و آب
تواند تأثیرات نامطلوبی بر سودآوري بیمه و دردسترس بودن آن داشته باشد و بـه صـورت بـالقوه     وهوا می تغییرات آب

ثـر انـواع   اک. هاي زیادي از بار مالی آن را به دولت و مردم تحمیل کند تواند رشد این صنعت را کند کرده و بخش می
ــر تغییــرات آب   بیمــه شــامل بیمــه ــدگی در براب وهــوایی و حــوادث ناشــی از ان   هــاي امــوال، مســئولیت، درمــان و زن

ي جدیـدي   ها ضروري است تا شـاخه  گذاري آن گذاران  و جامعه سیاست هاي بیمه، قانون براي شرکت. پذیرند آسیب
وهـوایی   جبـران حـوادث ناشـی از تغییـرات آب    هاي بیمـه جهـت مـدیریت و     از محصوالت را براي کمک به شرکت

وهـوایی کـه بـراي انتقـال ایـن       هاي پوشـش ریسـک و ابزارهـاي مشـتقه آب     تحت این شرایط، استراتژي. توسعه دهند
هـاي   تهدیدات و فرصت 1جدول  .اند اند، بیش از پیش مفید و ارزشمند شده تر توسعه یافته ها به شرکاي مشتاق ریسک

  .دهد را بر فعالیت بخش هاي مالی مختلف خصوصاً انواع مختلف بیمه نشان میوهوایی  تغییرات آب
هـاي   ریسـک ). 2007، 1لجیـو (وهـوایی قابـل تعریـف هسـتند      هـاي آب  در عرصه مدیریت ریسک، دو نوع از ریسـک 

 هـاي  ریسـک "شـوند و در طبقـه    وهوایی با خسارت محدود اما احتمال باال مربـوط مـی   وهوایی که به حوادث آب آب
آمیـز کـه    هاي با احتمـال کـم و خسـارت عظـیم حـوادث فاجعـه       گیرند و ریسک قرار می 2"آمیز وهوایی غیرفاجعه آب

وهـوایی   هـاي آب  آمیـز ریسـک   تـأثیر فاجعـه  . شـوند  تعریـف مـی   3"آمیـز  وهوایی فاجعه هاي آب ریسک"تحت عنوان 
در طـرف  ). ادهـاي بیمـه و بیمـه اتکـایی    مسـتقیماً از طریـق قرارد  (شناسایی، تصدیق و تا حدودي مدیریت شده اسـت  

تـر یـا تابسـتان     وهواي معمول نظیر زمستان گـرم  آمیز قرار دارد که به انحراف شدید از آب وهواي غیرفاجعه دیگر، آب
در این مقاله تمرکز اصلی ما بر روي معرفی ابزارهاي مشـتقه بـه   . تر در مقایسه با حالت معمول فصول اشاره دارد خنک

صول نسبتاً جدید در بازارهاي بیمه و مالی دنیا و محصول کامالً جدید و قابل عرضه در بازارهاي ایـران  عنوان یک مح
  .آمیز است وهوایی غیرفاجعه هاي آب براي پوشش ریسک

  

                                                                                                                                                                                                    
1 Leggio 
2 Non-catastrophic weather risk 
3 Catastrophic weather risk 
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  هاي تغییرات آب و هوایی تهدیدها و فرصت .1جدول 
  فرصت  تهدید  فعالیت بخش مالی

  خدمات مالی عمومی

هاي  با افزایش ریسک بازارهاي موجود و جدید
وهوایی دوام و قابلیت  اي در اثر تغییرات آب منطقه

  دهند رشد سریع خود را از دست می

محصوالت جدید مربوط به / بازارهاي جدید
  1فرآیندهاي کاهش/ ها پروژه

 رکود اقتصاد کالن در اثر اثرات واقعی
محصوالت جدید مربوط به / بازارهاي جدید

  2انطباق هاي پروژه/ فرآیندها
وهوایی در کل  ترکیب و تجمع ریسک تغییرات آب

مدیریت دارایی، بیمه، (هاي همگرا  پرتفلیوي فعالیت
  )بیمه اتکایی

خصوصی براي بازارهاي /مشارکت عمومی
  تجاري بی دوام

  بینی نشده در سیاست دولت تغییرات پیش
هاي سرمایه احتمالی  حل یا راه/بیمه فناوري و

هاي  برابر عدم عملکرد فناوريبراي محاظت در 
  انرژي پاك در اثر شکست و نقص مهندسی

  حوادث/ بیمه اموال

آسیب فیزیکی به اموال بیمه شده در اثر حوادث 
تکرار شونده، که با / وهوایی بسیار شدید آب

هاي مدیریت نشده ترکیب شده و منجر به نتایج  توسعه
عتباري بندي ا مالی متالطم و مشکالت نقدینگی و رتبه

  .شود  می

افزایش در تقاضا براي ریسک انتقال و سایر 
  وهوایی هاي آب خدمات با افزایش ریسک

به عنوان (هاي بیمه  ریسک افزایش یافته در سایر رشته
  هاي کاهش بیمه پروژه  )ونقل، مسئولیت وساز، کشاورزي، حمل مثال، ساخت

ها که  افزایش در چگالی جمعیت و زیرساخت
هاي بالقوه حاصل از حوادث  خسارتحداکثر 
  .کند وهوایی شدید را چند برابر می آب

هاي  هاي انتقال ریسک براي بخش حل ابداع راه
  پر ریسک

  درنگ هاي فعاالنه و بی پاسخ  گذاري ریسک قانون

  درمان/ بیمه زندگی
استرس گرمایی، (افزایش ریسک سالمت افراد 

  )طبیعیها و بالیاي  هاي مسري، بحران بیماري
اي و  افزایش در تقاضا براي محصوالت بیمه

  مدیریت ریسک با افزایش ریسک سالمت افراد

  سایر
بینی شده و  وکار غیرقابل پیش ریسک توفق در کسب

  .کند اهمیت مالی بیشتري پیدا می
ها در یک کاسه کردن  همکاري با سایر بخش

  سرمایه
  هاي خرد بیمه بخش  ونقل وساز و حمل هاي ساخت اختالل در بخش

                                                                                                                                                                                                    
1 Mitigation { ها  ها و ساکنان آن پذیري ساختمان ههاي کاهش آسیب فرآیندهایی براي کاهش ریسک نظیر روش } 
2 Adaptation 
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  فرصت  تهدید  فعالیت بخش مالی
  کشاورزي -هاي هاي بیمه افزایش خسارت

  
، اوراق قرضه وهوایی ابزارهاي مشتقه آب

  آمیز و غیره حوادث فاجعه

  مدیریت دارایی

    گذاري حول کاهش قانون/هاي سیاسی ریسک
اي ارزش بازاري  هاي پنهان گازهاي گلخانه مسئولیت

  .کند اوراق بهادار را کم می
وهوایی  بهادار آب در اوراق گذاري سرمایه

  رو و برتر در بخش خود پیش
گر یا اشغال شده توسط  بیمه هبه مستغالت متعلق ب

شود  وهوایی زیان وارد می گر در اثر حوادث آب بیمه
  یابد هاي انرژي افزایش می و هزینه

هاي با زمینه مرتبط با  منابع مالی و صندوق
  وهواي نوآورانه آب

  بیمه اموالفقدان بالقوه 
  مشورتی/اي خدمات مشاوره

گذاري در اعتبارات  هاي تأمینی سرمایه صندوق
  اي هاي گلخانه گاز

  )200( 1اینووست. پی .اي.ان.یو اقتباس از: منبع

 
عـدم اطمینـان از   "تواننـد بـه صـورت     آمیـز مـی   وهوایی غیرفاجعـه  ، ریسک هاي آب)1998( 2براساس توضیح کوگن

وهـوایی بـا    هـاي آب  ایـن نـوع از ریسـک   . تعریف شوند "ي تغییرات آب وهوایی فصلی جریانات نقدي آتی در نتیجه
هستند کـه بـر    3"حجمی"هاي  وهوایی ریسک هاي آب ریسک: هاي مالی از جنبه هاي زیرمتفاوت هستند سایر ریسک

وهـوایی بـه شـدت محلـی هسـتند؛       هـاي آب  نیسـتند؛ ریسـک   4هـاي قیمـت   گذارند و نه قیمت و ریسک کمیت اثر می
هـاي   هاي مالی هستند؛ هیچ بازار فیزیکی براي شاخص هاي آب وهوایی داراي همبستگی پایین با سایر ریسک ریسک

از تعـاریف  . باشـد  است که خارج از کنترل افراد مـی زا  وهوایی وجود ندارد و آب وهوا یک ریسک خالص برون آب
وهوا خاص است زیـرا ابتـدائاً بـر کیفیـت عرضـه و تقاضـاي        توان دریافت که به عنوان یک منبع ریسک، آب باال، می

این مهمتـرین دلیلـی اسـت کـه ریسـک آب وهـوا کـه در مـورد آن بحـث          . گذارد برخی از محصوالت خاص اثر می
  . قیمتی باشد یک ریسک حجمی است که شود به جاي این می
  وهوایی معرفی ابزارهاي مشتقه آب .2

ها یا افراد به عنـوان بخشـی از اسـتراتژي     توانند توسط سازمان وهوایی ابزارهاي مالی هستند که می ابزارهاي مشتقه آب
. قرار گیرنـد وهوایی غیرمنتظره یا نامطلوب مورد استفاده  ک براي کاهش ریسک مربوط به وضعیت آبسمدیریت ری

ها پرداخت بستگی به قیمـت برخـی اقـالم پایـه دارد، یـک       درست همانند ادعاهاي خسارت احتمالی سنتی، که در آن
                                                                                                                                                                                                    
1 UNEP and Innovest 
2 Cogen 
3 Volumetric risk 
4 Price risk 
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تفـاوت آن بـا سـایر    . وهوایی داراي یک معیار پایه نظیر بارش باران، دما، رطوبت یا بـارش بـرف دارد   آبابزار مشتقه 
کـه بـه    تواند ذخیره یا معامله شـود، درحـالی   داراي هیچ ارزشی نیست و نمی 1ابزارهاي مشتقه این است که دارایی پایه

بـه ایـن منظـور    . گیـري شـود   وهـوایی انـدازه   وهـوا بایـد بـه منظـور معرفـی در ابزارهـاي مشـتقه آب        طور همزمـان آب 
  .شوند هاي پایه معرفی می هاي دما، بارش باران، بارش برف یا به عنوان دارایی شاخص

گیرنـد کـه    ها و صنایعی مورد استفاده قرار می وهوایی براي پوشش ریسک توسط شرکت هاي مشتقه آبامروزه، ابزار
وهواي خارج از فصل تحت تأثیر قرار گیرند یا بـراي اهـداف    ي آب تواند به صورت نامطلوب به واسطه ها می سود آن

مـتالطم عالقمنـد هسـتند، مـورد      يبازارها رگذاري د و سایرینی که به سرمایه 2هاي تأمینی صندوقسوداگرانه از طریق 
  .گیرند استفاده قرار می

 3وهـوایی پایـه   اخص آبها بستگی به مقـدار یـک شـ    هوایی ابزارهاي مالی هستند که پرداخت آن ابزارهاي مشتقه آب
. باشـند  وهـوایی دیگـر   تواند بارش باران، دما، رطوبت یا بارش برف یا هر متغیر آب وهوایی پایه می بآ شاخص . دارد

طراحـی   آمیـز  فاجعـه وهـوایی غیر  ه براي پوشـش حـوادث آب  ابزارهاي مشتقبه طور کلی طورکه قبالً اشاره شد،  همان
تواننـد نوسـانات زیـادي     رود اغلب رخ دهنـد، مـی   هاي زمانی بارش، خشکی، گرما یا سرما که انتظار می دوره. اند شده

شرکتی که از ابزارهاي مشـتقه بـه عنـوان بخشـی از اسـتراتژي پوشـش       . در درآمدهاي یک شرکت خاص ایجاد کنند
در نتیجه، تالطم سود از سالی بـه سـال   . هوا را از بین ببردو تواند ریسک مربوط به آب کند می ریسک خود استفاده می

، دالیـل مختلفـی را در مـورد اهمیـت     2005همکـاران   و 4جیوسـون  .دیگر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافـت 
هـاي بـزرگ و ورشکسـتگی را     ریسک خسارتها  اوالً، تالطم کم در عایدي. اند وهوایی ارائه نموده اوراق مشتقه آب

کـه، نـرخ    نهایتـاً ایـن   .دهد تالطم در قیمت سهام آن شرکت را با افزایش قیمت سهم کاهش می ،دوماً. دهد می کاهش
تواننـد از   هـاي دولتـی نیـز مـی     سـازمان .دهـد  تواند براساس آن اسـتقراض نمایـد را کـاهش مـی     اي که شرکت می بهره

هـاي جـاري    از افـزایش غیرمنتظـره در هزینـه    وهوایی در سطح ملی یا محلی به منظـور جلـوگیري   ابزارهاي مشتقه آب
  .خود استفاده نمایند

 6وهـوایی  هاي مختلفی از پوشش ریسـک آب  ، مثال )2003( 5کائو و وِي و) 2005(و همکاران جیوسون هاي  در مقاله
هاي یک شرکت از طریـق تـأثیر بـر میـزان فـروش آن       بر عایديبه صورت مستقیم تواند  وهوا می آب. ارائه شده است

تـر اجتنـاب    خواهد از کاهش تقاضا براي برق در نتیجه یک زمستان گرم یک شرکت تولید برق که می. اثرگذار باشد
وهـوایی بـراي پوشـش     توانـد از ابـزار مشـتقه آب    یک پیست اسکی مـی . استفاده کند از ابزار مشتقه دماتواند  میکند، 
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هـاي دولتـی    از سوي دیگـر، سـازمان  . یسک کاهش بارش برف که باعث جذب مشتریان کمتر خواهد شد، بهره بردر
هـا در مـورد بـارش     سازي جـاده  هاي پاك توانند از ابزارهاي مشتقه آب و هوا به منظور اجتناب از افزایش در هزینه می

هـاي شـرکت بـه صـورت مسـتقیم       یا هزینه اه تواند بر عایدي میوهوا  آب. برداري نمایند برف یا روزهاي یخبندان بهره
تواننـد   وهـوا نمـی   وساز که در آن پیمانکاران به دالیـل مربـوط بـه آب    اثر بگذارد، به عنوان مثال، یک شرکت ساخت

هـایی کـه در    ، تعـدادي از صـنایع و بخـش   2جدول . کند می خیر یا توقف در کار خود را تجربهأکار کنند، روزهاي ت
هـایی کـه بـا آن مواجـه هسـتند را فهرسـت نمـوده         وهوایی قراردارند و به طور خاص ریسـک  هاي آب معرض ریسک

وهوا به صورت جهانی بر اقتصاد اثر گذاشته و یا هزینـه یـا درآمـد و     توان نتیجه گرفت که آب از این جدول می. است
  . دهد یا هر دو را به طور همزمان تحت تأثیر خود قرار می

  با آن مواجه هستند یککه هر یسکیو نوع ر ییوهوا آب يخطرها با معرض یعصنا. 2جدول 
  نوع ریسک  هوا نوع آب  نده ریسکصنعت پوش ده

هاي قابل توجه به محصوالت کشاورزي در نتیجه دماي  خسارت  بارش /دما  صنعت کشاورزي
  شدید یا بارش باران شدید

  طول روزهاي وزش باد کنسل شدن پروازها در  باد  هاي هواپیمایی شرکت
  هاي عملیاتی باالتر هزینه  روزهاي یخبندان  ها هفرودگا

  بازدیدکنندگان کمتر در طول روزهاي سرد یا بارانی بارش /دما  هاي تفریحی و سرگرمی پارك
تولیدکنندگان محصوالت غذایی 

  و آشامیدنی
  تابستانفروش کمتر در طول روزهاي خنک  دما

 هاي مواد و مصالح شرکت
 بارش برف /دما  ساختمانی

وساز  هاي ساخت مکان(هاي سخت  فروش کمتر در طول زمستان
  )شوند تعطیل می

هاي ساختمانی  شرکت
  )وساز ساخت(

بارش / بارش برف /دما
 باران

  وهواي نامساعد تأخیر در پیروي از برنامه زمانی در طول دوره آب

  دما  کنندگان انرژي مصرف
باالتر در طول دوره زمستان سرد و تابستان سرماي / گرماهاي  هزینه

  داغ
  تر هاي خنک تر و تابستان هاي گرم فروش کمتر در طول زمستان  دما  صنعت انرژي

  هاي بارانی یا سرد بازدیدکنندگان کمتر در طول دوره  بارش/ دما  ها هتل
  هاي خشکسالی درآمد پایین در طول دوره  بارش  تولید نیروي برق آبی

  بارش برف  ها شهرداري
هاي زمستان  در طول دوره) روبی برف(سازي برف  هاي پاك هزینه

  با بارش برف باالتر از میزان متوسط
هاي تولیدکننده نمک  شرکت

  جاده
  هاي با بارش برف کمتر درآمدهاي کمتر در طول زمستان بارش برف
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  نوع ریسک  هوا نوع آب  نده ریسکصنعت پوش ده
  برف کمتر از متوسطهاي با بارش  تر در طول زمستان درآمد پایین بارش برف  پیست هاي اسکی

  بارش برف/ باد  حمل و نقل
ها به دلیل  ها به دلیل وزش باد یا اتوبوس کنسل شدن خدمات کشتی

  ها شدن جاده بسته
  کاهش تقاضا  بارش/ دما  ها فروشی خرده

  ها دولت
بارش / بارش باران/ دما

  برف
 هاي بودجه بیشتر هزینه

  
تـوان بـراي    از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و از ابزارهاي مشتقه آب و هـوایی مـی   وکار کسبهاي  استراتژي

هاي زیاد ممکـن   بازده). 2004جیوسون، (هاي مختلفی استفاده نمود  گذاري سودآور به شیوه ایجاد پرتفلیوهاي سرمایه
ستیابی است کـه بـه دلیـل وجـود     که سطح ریسک بسیار پایین نگهداشته شده است، از طریق پرتفلیویی قابل د درحالی

ي  عنـوان گزینـه  بـه  . وهوا و تجارت کاال اسـت  هاي کاالها حاوي ابزارهاي مشتقه آب وهوا و قیمت همبستگی بین آب
به دلیل نبود همبستگی بـین ابزارهـاي مشـتقه و     ،دیگر، اضافه نمودن ابزارهاي مشتقه آب و هوا به یک پرتفلیوي سهام

ابزارهـاي مشـتقه    بـا که، یک پرتفلیوي متنوع شـده   نهایتاً این. یسک آن را کاهش خواهد داد،تر ر بازارهاي مالی وسیع
هاي بسیار پایین به دلیل وجود بسیاري از شـاخص هـاي آب و هـوایی     تواند بازده خوبی براي ریسک آب و هوایی می

جاکـه   ازآنبـه عبـارت دیگـر،    . )2005جیوسـون،  (هـا هسـتند    نآبـر   مختلف و غیرهمبسته کـه ابزارهـاي مشـتقه مبتنـی    
کائو، لـی و  (هاي مالی هستند  وهوایی داراي همبستگی محدودي با سایر شاخص هاي پایه ابزارهاي مشتقه آب شاخص

هـا بـه عنـوان یـک کـالس دارایـی جـایگزین اسـتفاده نمـود و           تـوان از آن  ، مـی ))2004(، پالتن و وست )2004(وي 
  .  ا متنوع نمودهاي بیمه ر گذاري شرکت پرتفوي سرمایه

  وهوایی تاریخچه بازار محصوالت آب 2.1
شـد کـه بـه سـرعت توسـعه       1وهوایی وهوایی منجر به ایجاد یک بازار محصوالت آب ضرورت وجود محصوالت آب

وهـوایی رشـد قابـل     ، ابزارهـاي مشـتقه آب  1996در سـال   وهـوایی   بکـارگیري محصـوالت آب  از زمـان آغـاز   . یافت
منتشـر   1996و آن را در سـال   طراحـی نمـوده  وهـوایی را   اولین کسانی کـه ابزارهـاي مشـتقه آب   . اند توجهی را داشته
هـاي   در معـرض ریسـک   ،زدایـی از بازارهـاي انـرژي    لیـد انـرژي بودنـد کـه پـس از مقـررات      هاي تو نمودند، شرکت

  . گرفتند هوایی قرارو آب
لـیکن، بـا   . داراي ابزارهایی براي پوشش قیمت واحـدهاي انـرژي بودنـد   هاي تولید برق و انرژي تا پیش از آن  شرکت

آب و هوا هم بر تقاضاي کوتاه مـدت و هـم بـر    . شدها، تقاضا براي انرژي غیرقطعی و نامطمئن  افزایش رقابت بین آن
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وهـوایی، ماننـد یـک رونـد گـرم       آبمختلف یک الگوي خاص براي شرایط . گذارد ثیر میأعرضه بلندمدت انرژي ت
توانـد   هـاي آب و هـوایی مـی    به عالوه، ناهنجـاري ). 2003کائو و وي، (تواند بر عرضه بلندمدت اثر بگذارد  شدن، می

ی به عنوان ابزار موثري بـراي  بنابراین، ابزارهاي مشتقه آب و هوای. منجر به تغییرات شدید در قیمت انرژي و گاز شود
  .)2000، 1مولر و گراندي( پوشش ریسک حجمی، به جاي ریسک قیمتی توسعه یافتند

گـذاري شـده جـذب و     بینی سابقاً در یک فضـاي انحصـاري قـانون    وهوایی فصلی غیرقابل پیش تأثیرات الگوهاي آب
تقاضاي کوتـاه مـدت بـراي انـرژي و شـرایط       فضاي مقررات زدایی شده همراه با ارتباط نزدیک بین. شد مدیریت می

کـائو و وِي،  ( محیطی پر ثمر و بارور براي ابزارهاي مشتقه آب و هوایی و توسعه بـازار آن ایجـاد کـرد    ،آب و هوایی
به عنوان یک اختیار معاملـه    2اولین معامله در بازار ابزارهاي مشتقه آب و هوایی توسط شرکت انرژي آکویال ).2003

اولین معاملـه عمـومی ابزارهـاي مشـتقه بـین شـرکت       .  )2000، 3کانسیدین( شدانجام هوایی در یک قرارداد برق و آب
در ایـن  . هـوایی نامسـاعد انجـام شـد    و بشـرایط آ هـاي   به منظور انتقـال ریسـک   1997در سال  5نرونو ا 4انرژي کوچ

از آن به بعـد، بـازار آب   . نظرگرفته شده بوددر  1998-1997معامله یک شاخص دما براي شهر میلواکی براي زمستان 
  .هاي بعد، معامالتی در اروپا، آسیا، و استرالیا انجام شد در سال. و هوایی به سرعت گسترده شد

را  7اولـین ابـزار مشـتقه آب و هـوایی معاملـه شـده در بـورس        CME(6( بـورس معـامالت شـیکاگو   ، 1999در سپتامبر 
ارائه شـده   بورس معامالت شیکاگومالی معامله شده در مشتقه بندي از ابزارهاي  یک طبقه 1در شکل . اندازي کرد راه

وهوایی مبتنی بر دمـا هسـتند کـه در     نشان دهنده اولین ابزارهاي مشتقه آب بورس معامالت شیکاگوقراردادهاي . است
ابزارهاي مشتقه آب و هوایی جدیـدي   بورس معامالت شیکاگو. )2003کائو و وي، ( بورس مورد معامله قرار گرفتند

ابتـدائاً، ابزارهـاي مشـتقه    . را در شهرهاي مختلف امریکا ارائه نمود که باعث جذب مشارکت کننـدگان جدیـدي شـد   
هـاي مشـاهده شـده در     ، تغییرپذیري دمـاي فصـلی شـان، و فعالیـت    شان شهر که بر مبناي جمعیت 10آب و هوایی در 

بـورس  گـذاري پیشـنهاد شـده توسـط      سیسـتم مقـررات  . خاب شده بودند، ارائـه شـدند  انت OTC(8(بازارهاي فرابورس 
. ریســک نکـول را حــذف کـرده بــود   بـورس معــامالت شـیکاگو  . بــه تکامـل بــازار کمـک نمــود   معـامالت شـیکاگو  

در نتیجـه، بـازار آب و هـوا مشـارکت     . براین، شفافیت معامالت با عمومی شدن قیمت قراردادها افـزایش یافـت   عالوه
  .کنندگان جدیدي را به خود جذب نمود
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به میـزان ده برابـر رشـد     2005میلیارد دالر بود و تا سپتامبر  2/2وهوایی  ، ارزش ملی ابزارهاي مشتقه آب2004در سال 
قـرارداد معالـه    630.000بـود و حجـم آن از    300.000که بهره باز آن بالغ بـر   میلیارد دالر رسید، درحالی 22کرد و به 

  .کامالً بزرگ بود 1هاي پیشنهادي قیمتبنابراین، دامنک . تر شدشده بیش
 –ي ابزارهاي مشـتقه   ، ارزش ملی برآوردشده)WRMA 20092(برطبق بررسی ساالنه توسط انجمن مدیریت ریسک 

میلیـارد   45میلیـارد دالر سـال قبـل از آن و     32در مقایسـه بـا    -معامله شده در فرابورس و بازار بورس اوراق بهـادار  –
لیکن، رشد قابل تـوجهی در مقایسـه بـا سـال      . میلیارد دالر بود 15برابر با  2008/2009، در سال 2005/2006دالر سال 

هارنظر بورس معـامالت شـیکاگو، ایـن کـاهش اخیـر مـنعکس       بر طبق اظ )2006، 3سروس سنی( داشت 2005و  2004
اگرچـه تعـداد کلـی قراردادهـا کـاهش یافتـه اسـت، بـه         . کننده یک حرکت از قراردادهاي فصلی به ماهانه بوده است

وهوایی به توسـعه گسـترده نمـودن حـوزه جغرافیـایی خـود، مشـتري محـور          دنبال کاهش در بازارهاي مالی، بازار آب
 2009در آسـیا، تعـداد قراردادهـا در سـال     . دهد اي همچنان ادامه می درونی با سایر بازارهاي مالی و بیمهشدن، ارتباط 

در مقایسـه بـا مـدت مشـابه      2009-2008در اروپا، در سال . افزایش یافت% 250به  2008 -2007ي  در مقایسه به دوره
 مورد افزایش یافت 34.068د قراردادها به مورد بود، تعدا 25.290سال قبل خود که تعداد قراردادها در ان 

 )WRMA 2010 .( 
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  بندي ابزارهاي مشتقه مالی طبقه. 1 شکل

  
و  1پوشـش دهنـدگان ریسـک   . شـود  دهی مـی  وهوایی به عنوان یک بازار مالی دیگر سازمان بازار ابزارهاي مشتقه آب

معامالت بین پوشش دهندگان ریسـک و سـفته بـازان در بـازار اولیـه      . در آن به انجام معامله مشغول هستند 2بازان سفته
  . کنند بازان بین خودشان معامله می شود و در بازار ثانویه، سفته انجام می

وهـوایی را خریـداري    هـایی تشـکیل شـده اسـت کـه ابزارهـاي مشـتقه آب        گروه پوشش دهندگان ریسک از شـرکت 
که گـروه سـفته    درحالی. وکار خودشان تحت پوشش قرار دهند وهوایی را در تجارت و کسب کنند تا ریسک آب می

بـازان بـه جـاي     سـفته . شـود  می 3هاي تأمینی هاي بیمه اتکایی و صندوق هاي بیمه و شرکت ها، شرکت بازان شامل بانک
امـروزه،  . پردازنـد  ور کسـب منفعـت از آن مـی   وهوایی به منظـ  هاي خود، به معامله ابزارهاي مشتقه آب پوشش ریسک

هـاي   وهـوایی بـراي دوره   توانند بـه منظـور پوشـش تقریبـا هـر نـوعی از متغیرهـاي آب        وهوایی می ابزارهاي مشتقه آب
  . مختلف از هفتگی تا چندین ساله طراحی و ساخته شوند

                                                                                                                                                                                                    
1 Hedgers 
2 Speculators 
3 Hedge Funds 

 ابزارهاي مشتقه
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  وهوایی ابزارهاي مشتقه آب در بازار بازیگران .3
، تقریبـاً یـک تریلیـون دالر از اقتصـاد کشـور امریکـا مسـتقیماً در معـرض         )1999( 2هـانلی  و )1999( 1چـالیس  برطبق

هـاي امریکـایی    از شـرکت % 70از اقتصاد امریکـا و  % 30شود که تقریباً  برآورد می. وهوایی قرار دارد هاي آب ریسک
بخش الکتریسیه به صـورت ویـژه بـه دمـا حسـاس      ). CME 2005(پذیرند  تأثیر میوهوایی  هاي آب ریسک ازمستقیماً 

ي  کننـده  وهـوایی توصـیف   دمـا مهمتـرین عامـل آب    )1997( 4و سـیلور و مونـوز  ) 1995( 3طبق لـی و سـیلور  بر . است
تأثیر دما هم بر تقاضاي برق و هم تقاضاي گاز در مقـاالت زیـادي   . تقاضاي برق و گاز در ایاالت متحده امریکا است

، )2003(، زانـوتی و همکـاران   )2005( 6، گـابی و زانـوتی  )1994(، پیرسان و هـانلی  )1998( 5و پیرسانهانلی  از جمله
بنـابراین، منطقـی اسـت کـه     . مورد توجه قرار گرفته اسـت  )1992(و همکاران  8و انگل) 2008( 7پیرانگ و جرماکیان

وهـوایی   از بازار آب% 69، 2004در سال . وهوایی باشند گذاران در بازار آب هاي تولید انرژي مهمترین سرمایه شرکت
هـاي   شـدند، شـرکت   کنندگان بیشتري وارد این بـازار مـی   که مشارکت همچنان. هاي انرژي تشکیل شده بود از شرکت

  . کاهش یافتند 2005وهوایی در سال  از بازار آب% 46تولید انرژي به 
 سایر در رشدي به رو بازارهاي امروزه ولی شودمی انجام امریکا در هنوز وهوایی آب مشتقه اوراق معامالت اکثر

 کشورهاي آن از بعد و انگلیس و فرانسه در بیشتر اروپا در بازارها این رشد. است گرفته شکل اروپا و کشورها
 و شودمی انجام) OTC( بورس فرا بازارهاي در اروپا، در هاآن معامالت اکثر عالوه هب. است آلمان و اسکاندیناوي

 بازار روند ایشان، شکست از بعد که بود اروپا و امریکا در بازار این اصلی بازیگران از یکی 9انرون .بورس بازار در نه
. دادمی قیمت مظنه فروش براي هم و خرید براي هم که بود اصلی بازارساز خاص طور به انرون. شد کند بازار

-  اتکایی گرانبیمه و بیمه هايشرکت انرژي، گرانمعامله ، هوایی و آب مشتقه اوراق کنونی بازار اصلی بازیگران

  .اندشده وارد بازارها این به اخیراً زیادي هايبانک ولی هستند،
لـیکن، تنهـا در سـال اخیـر،     . وهـوایی هسـتند   هاي کشاورزي به میـزان قابـل تـوجهی تحـت تـأثیر شـرایط آب       شرکت
میل به پرداخت بـراي ابزارهـاي   . دوهوایی نمودن بهایی از بخش کشاورزي شروع به مشارکت در بازارهاي آ شرکت

 .گیـري شـده اسـت    انـدازه  )2007(و سـیمونز و همکـاران   ) 2004( 10ادواردز و سـیمونز  وهوایی در مقاالت مشتقه آب
گیـري   هـا نتیجـه   واریانس بـا ریسـک گریـزي مطلـق ثابـت، آن      -تحت یک کالس عمومی از توابع مطلوبیت میانگین
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 در مقـاالت . کـار وجـود دارد   وهـوایی توسـط کشـاورزان گنـدم     ابزارهاي پوشش ریسـک آب  کردند که تقاضا براي
، )2003( 3، هـارینگتون و نیهـاوس  )2004(، ادواردز و سیمونز )2004(و همکاران  2، دوبروفسکی)2003( 1آسلدونک

، )2007(، سـیمونز و همکـاران   )2005(و همکـاران   6، مـایرز )2007( 5، لی و اورن)2002(و همکاران  4، هس)2003(
وکارهاي مـرتبط بـا آن مـورد     هاي کشاورزي و کسب وهوایی براي بخش دیریت ریسک آبتأثیر م )2001( 7توروي

  .بحث قرار گرفته است
هاي ساخت و سـاز نیـز بسـیار بـه      ها، خدمات تفریحی و سرگرمی و بخش فروشی حمل و نقل، امکانات عمومی، خرده

وهـوایی را   مشارکت صنایع مختلـف در بـازار ابزارهـاي مشـتقه آب     2ل شک ).2002، 8داتون( وهوا حساس هستند آب
. هـاي تولیـد انـرژي بودنـد     ، بازارهاي ابزارهاي مشتقه تحت تسلط شـرکت 2005که تا سال  تاسواضح . دهد نشان می

هـاي کشـاورزي و    وهـوایی بـازیگران جدیـدي بـه خصـوص از بخـش       لیکن، با عمومیت یـافتن ابزارهـاي مشـتقه آب   
  . فروشی وارد بازار شدند خرده

گـران و   وهـوایی بسـتگی نداشـت ماننـد بیمـه      ط آبها به شرای وهوایی اعضاي جدیدي را که منافع آن توسعه بازار آب
گذاري پتانسـیل   هاي سرمایه بانک .مینی را به بازار کشاندأهاي ت گذاري و صندوق هاي سرمایه گران اتکایی، بانک بیمه

توانسـتند درکنـار سـایر     هـا مـی   وهوایی بـه عنـوان یـک محصـول مـدیریت ریسـک مـالی کـه آن         ابزارهاي مشتقه آب
در نهایـت، برخـی   . هـاي ارزي بفروشـند را درك کردنـد    براي پوشش ریسک نرخ بهـره یـا ریسـک   محصوالت مالی 

وهـوایی، یـا اسـتفاده از     هایی را براي معامله سفته بازانه ابزارهاي مشـتقه آب  هاي تأمینی فرصت تاجران کاال و صندوق
  .مزیت فرصت آربیتراژ مربوط به سایر کاالهاي انرژي و کشاورزي مشاهده کردند
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 2005- 2004هاي  هاي مختلف در سال وهوایی برحسب بخش پتانسیل ابزارهاي مشتقه آب .2شکل 
  )WRMA ،www.wrma.orgاطالعات بدست آمده از ( 2006- 2005و 

  

  
  وهوایی اوراق بهادار آب .4

وهوایی بسیار گسترده و به طـور پیوسـته در حـال تکامـل      بازار ابزارهاي مشتقه آبقراردادهاي معامله شده در  فهرست
هـا   آن. دهـد  وهـوایی مختلفـی را پیشـنهاد مـی     قراردادهـاي آتـی و اختیـار معاملـه آب     بورس معامالت شـیکاگو . است

شـهر در   24 -شهر در سرتاسر دنیا 46وهواي  محصوالت شاخص محوري هستند که براي میانگین فصلی یا ماهانه آب
از قراردادهـا بـر   % 95 .اند شدهآماده  -شهر در ژاپن 3شهر در استرالیا، و  3 ،در کانادا شهر 6شهر در اروپا،  10امریکا، 

و میـانگین   1آرام یـانوس اق یه، حاش)CDD(، روزهاي با درجه سرد )HDD(هاي روزهاي با درجه گرم  اساس شاخص
  .اند صادر شده) CAT(دماي تجمعی 

 .هسـتند  CATهاي تابستان بـر مبنـاي شاخصـی از     براي ماه بورس معامالت شیکاگووهوایی  در اروپا، قراردادهاي آب
میـانگین دمـا نیـز بـه صـورت      . در طـول مـدت قـرارداد اسـت    ) DATs(مجموع میانگین دماي روزانـه   CATشاخص 

در امریکا، کانادا و استرالیا، ابزارهـاي مشـتقه   .شود ي حداقل و حداکثر دما در طول یک روز محاسبه می میانگین ساده
اي اسـت کـه    درجـه تعـداد   HDD. هستند CDDیا  HDDهاي  بر اساس شاخص بورس معامالت شیکاگووهوایی  آب

اي است کـه دمـاي روزانـه از یـک دمـاي پایـه بـاالتر         تعداد درجه CDDدماي روزانه از یک دماي پایه کمتر است و 
 هـا و   HDD. درجـه سلسـیوس در اروپـا و ژاپـن اسـت      18درجـه فارنهایـت در امریکـا و     65دماي پایه معمـوالً  . است
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CDDبـراي سـه شـهر    . شـوند  د و معموالً براي مدت یک ماه یا در طول یک فصل تجمیـع مـی  توانند منفی باشن ها نمی
شـاخص حاشـیه اقیـانوس آرام میـانگین شـاخص      . ژاپنی، ابزارهاي مشتقه بر مبناي شاخص حاشیه اقیانوس آرام هستند

CAT در طول یک دوره زمانی مشخص است.  
  :شود یوهوایی بر اساس پارامترهاي زیر مشخص م یک قرارداد آب

 نوع قرارداد 

 قیمت اعمال یا آتی 

 اندازه تیک 

 حداکثر پرداخت 

 دوره قرارداد 

  شاخص پایه)CAT ،HDD ها، بارش باران، بارش برف( 

 آید هاي متغیر پایه از آن بدست می وهوایی که داده ایستگاه آب 

 قابل مذاکره(بیمه پرداختی از خریدار به فروشنده  حق( 

، 3، سـوآپ 2، اختیار فروش1بر ساختارهاي استاندار ابزارهاي مشتقه نظیر اختیار خرید مبتنیوهوایی  ابزارهاي مشتقه آب
طورکـه در ابزارهـاي مشـتقه کالسـیک      همـان . هسـتند  6اسـترانگل ، اختیـار معاملـه   5استرادل، اختیار معامله  4تضمین ها

توانـد   ارزشـی کـه براسـاس آن شـاخص پایـه مـی      ( 7وجود دارد، پرداخت این نوع قراردادها بستگی بـه قیمـت اعمـال   
خواهـد  ) شـود  ترین نموهاي شـاخص کـه منجـر بـه پرداخـت مـی       کوچک( 8مقدار تیکو ) خریداري یا فروخته شود

سـقف پرداخـت بـه منظـور محافظـت از هـر دو طـرف در        . شود معموالً پرداخت قرارداد در سقفی محدود می. داشت
اي بایـد از طـرف    بیمـه  ، حـق 9در اوراق مشـتقه اختیـار معاملـه   . شـود  مطلوب اضافه مـی وهوایی بسیار نا برابر شرایط آب

  .این حق بیمه همان قیمت اختیار معامله است .خریدار به فروشنده پرداخت شود
اي که در آن شاخص پایـه محاسـبه    اي هستند که دوره تمامی قراردادها داراي تاریخ شروع و تاریخ پایان تعریف شده

در بـازارس بـورس شـیکاگو    . تواند از یک هفته تا چنـدین سـال باشـد    ي قرارداد می دوره. کنند را محدود میشود  می
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کـه   هـاي خـاص تـري هسـتند نظیـر ایـن       برخـی از قراردادهـا داراي دوره  . شـوند  قراردادهاي ماهانه و ساالنه مبادله مـی 
  .ها ه میشود و نه در آخر هفتههاي شاخص پایه فقط در روزهاي کاري هفته درنظر گرفت گیري اندازه

وهوایی اسـت و پرداخـت قـرارداد را     متغیر آب یکبر  شاخص پایه مبتنی. در قرارداد، شاخص پایه باید مشخص گردد
. شـوند  در طول یک دوره مشخص صادر می CATها، یا HDDها، CDDمعموالً، قراردادها بر اساس . کند تعریف می

هاي حوادث هستند که تعداد دفعـاتی را کـه دمـا در طـول مـدت قـرارداد از        شاخص بر برخی از ابزارهاي مشتقه مبتنی
هاي مشابهی نیز براي متغیرهـاي دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار       شاخص. شمرند شود را می اي کمتر یا بیشتر می یک آستانه

سـطح تعریـف    بـرف از هـا بـارش    گیرند، به عنوان مثال، میزان تجمعی بارش بـاران یـا تعـداد روزهـایی کـه در آن      می
وهــوا در یــک ایســتگاه  وهــوایی مبتنــی بــر مشــاهدات واقعــی آب  تمــامی قراردادهــاي آب .شــود اي بیشــتر مــی شــده
شـود،   یک ایستگاه پشتیبان نیز براي مواقعی که ایستگاه اصلی بـا مشـکل مواجـه مـی    . وهوایی مشخص شده هستند آب

اردادها نیز بر اسـاس  ایستگاه مشخص هستند، اگرچه برخی قراکثر معامالت بر مبناي یک . گیرد مورد استفاده قرار می
هاي ثبت شده از چندین ایستگاه و سایرین نیـز بـر اسـاس تفـاوت بـین مشـاهدات در دو ایسـتگاه         ترکیب وزنی از داده

  .هستند 
  وهوایی و بیمه ابزارهاي مشتقه آبمقایسه  .5

. رونـد  در حوزه مدیریت ریسک مالی، بیمه و ابزارهاي مشتقه دو نوع ابزار مدیریت ریسـک مـالی مهـم بـه شـمار مـی      
هـاي   لیکن، ابزارهـاي مشـتقه مزایـایی بیشـتر از بیمـه     . وهوایی ترکیبی از بیمه و بازار سرمایه هستند ابزارهاي مشتقه آب

هـاي حاضـر    آمیز توسط شـرکت  ه و اوراق قرضه حوادث فاجعهدر گذشته، قراردادهاي بیم. کنند هوایی فراهم می آب
هماننـد قراردادهـاي بیمـه،    . گرفتند وهوا به صورت گسترده مورد استفاده قرار می هاي صنعتی حساس به آب در بخش

به عبـارت  . وهوایی نامطلوب است هوایی محافظت از خریدار قرارداد در برابر وضعیت آب هدف ابزارهاي مشتقه آب
لـیکن،  . کننـد  وهوایی فـراهم مـی   اي در برابر نوسانات در شرایط آب هوایی نیز پوشش بیمه ، ابزارهاي مشتقه آبدیگر

  .کند هاي زیادي را آشکار می اوتتر این دو محصول تف بررسی دقیق
ه قراردادهـاي بیمـ  . دهنـد  وهوایی است که هر یک از این ابزارها تحت پوشش قـرار مـی   اولین تفاوت در حوادث آب

ایـن حـوادث بـا احتمـال     . شـوند  وهوایی نادر نظیر سرما یا گرماي شدید و طوفان و سـیل صـادر مـی    براي حوادث آب
در مقابـل،  . گذارنـد  هـاي یـک شـرکت مـی     کنند که تأثیر بسیار زیادي بر عایدي بسیار زیاد فجایع بزرگی را ایجاد می

وهوایی که مکرر و با احتمال وقـوع بـاال رخ    ر شرایط آبتوانند از یک شرکت در براب وهوایی می ابزارهاي مشتقه آب
آمیـز کـه پیشـامدهاي بـا ریسـک بـاال و        برخالف بیمه و ابزارهـاي مـرتبط بـا حـوادث فاجعـه     . دهد، محافظت کنند می

ها در برابـر پیشـامدهاي    وهوایی معموالً از عایدي دهند، ابزارهاي مشتقه آب احتمال وقوع کم را تحت پوشش قرار می
یعنـی اوراق مشـتقه آب و هـوا     کننـد  محافظت می) هاي مالیم یا سرد مانند، زمستان(ریسک کم و احتمال وقوع باال  با
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تـوان پرداخـت را   با اوراق مشتقه آب و هوایی مـی . دهدتواند سناریوهاي با فراوانی زیاد و شدت کم را نیز پوشش می
  .آب و هوایی باشدطوري طراحی کرد که متناسب با بزرگی پدیده نامطلوب 

اي مبتنی بر غرامت قراردادهاي معمول بیمه. بر و پرهزینه است یک شرکت بیمه معموالً زمانعلیه ادعاي خسارت 
که  آمیزي بر شرکت وي داشته است، درحالی وهوا تأثیر فاجعه طرف بیمه شده باید ابتدا ثابت کند که آبهستند و 

ولی در اوراق مشتقه آب و هوایی مبالغ پرداختی بدون توجه به زیان گذار دارد  بستگی به نظر ذهنی هر قانون ،نتیجه
وهوایی، شرکت سود و منافعی را  از سوي دیگر، در مورد ابزارهاي مشتقه آب. واقعی شرکت بر اثر آب و هواست

آمیز رخ بدهد تا شرکت غرامت  ه یک حادثه فاجعهبه عالوه، هیچ نیازي نیست ک. کند فوراً از قرارداد دریافت می
معیارهاي عینی نظیر مهمترین ویژگی اوراق بهادار آب و هوایی این است که مبتنی بر شاخص و . دریافت نماید

وهوایی از پیش تعریف  شاخص دما، بارش باران، یا هر شاخص پایه دیگر هستند که با دقت در یک ایستگاه آب
برخالف بیمه . شودهستند و این مسئله باعث حداکثر شدت شفافیت در این قرارداد می. شوند گیري می شده اندازه

  . تر هستندهیچ نیازي به فرآیند ارزیابی خسارت و تسویه خسارت نداریم و به همین دلیل معموالً سریع
ادهاي بیمه بـه خریـدار ارائـه    ها در مقایسه با قرارد وهوایی آزادي بیشتري است که آن مزیت دیگر ابزارهاي مشتقه آب

بـه عنـوان   . پـذیر اسـت   هاي رقیب با استفاده از ابزارهاي مشتقه امکان وهوا بر شرکت اثر آب ریسک پوشش . دهند می
ت کـه در آن یـک شـرک    Bوهوا در منطقه دیگر  تواند در برابر تأثیر آب می Aمثال، یک شرکت کشاورزي در منطقه 

منجـر بـه افـزایش     Bوهـوایی مطلـوب در منطقـه     شـرایط آب . ک فـراهم کنـد  ریسـ  رقیب تأسیس شده است، پوشـش 
در نتیجـه، تقاضـا و قیمـت بـراي ایـن محصـول       . خواهد شـد  Bکیفیت و کمیت محصول کشاورزي خاصی در منطقه 

  . کاهش خواهد یافت Aخاص از شرکت در منطقه 
توانـد بعـداً بـراي اهـداف      هستند، یک ابزار مشتقه میوهوایی ابزارهاي مالی  در نهایت، ازآنجاکه ابزارهاي مشتقه آب

هـا، بـه ویـژه، در بخـش انـرژي و       شـرکت .سوداگرانه و قبل از تاریخ انقضاي قرارداد به شـخص ثـالثی فروختـه شـوند    
وهـوایی بـه عنـوان یـک ابـزار مـدیریت        توانند به میزان قابل توجهی از مزایایی که ابزارهاي مشـتقه آب  کشاورزي می

؛ سـیمونز و  )2008(؛ پیرانـگ و جرماکیـان   )2002(هس و همکاران ( دهند، منتفع گردند وهوایی ارائه می ریسک آب
وهوایی مزایاي مختلفـی را نسـبت    بنابراین به صورت کلی، ابزارهاي مشتقه آب. ))2001(و توروي ) 2007(همکاران 

  :توانند ها می نزیرا آ. دهند وهوایی ارائه می هاي آب به سایر ابزارهاي مدیریت ریسک
 ها به صـورت مـوثرتر اسـتفاده نمـوده یـا       تواند از آن وهوا را به طرفی انتقال دهند که می هاي مربوط به آب ریسک

 ها را بهتر مدیریت کند؛ ان

  خسارات رخ داده را جبران نماید؛ 
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 خسـارت دیگـر    موضوع بررسی و تحقیق و اثبـات (وهوایی خسارات را جبران کند  هاي آب تنها بر اساس شاخص
 ؛)جا ضروري نیست در این

  کند؛ پذیر در موضوع بیمه را حذف می مسئله وجود نفع بیمه 

 هوایی در اصل ریسک حجمی است؛ تري است، زیرا ریسک آب نسبتاً پوشش ریسک ساده 
 

  اتکایی سنتیبیمه اوراق مشتقه آب و هوایی نسبت به و معایب  مزایا 5.1
مزایا و معایب نسبی زیادي در مقایسه  ،هوایی و بیمه اتکایی سنتی به دقت بنگریمو آبوقتی به مکانیسم اوراق مشتقه 

  :آمیز به شرح زیر وجود داردبا محصوالت بیمه اتکایی حوادث فاجعه
 رت صوه نیازي به سوابق خسارت واگذارنده نیست، زیرا پرداخت خسارت صرفاً بر مبناي شاخص است که ب

 .هاي کم و ناقص را در مقایسه با اتکایی نداردشود و مشکالت دادهعینی سنجیده می

 سازي بالیاي طبیعی را نداردافزارهاي مدلخطاهاي نرم. 

 هاي  ریسک(دي براي ورود به این ناحیه گران اتکایی تمایل زیادر گذشته بیمه. دهدبازار را به شدت گسترش می
  .امروزه محصوالت و بازارهاي متنوع وجود داردنداشتند ولی ) هواییو آب

 تعریف حادثه به طور شفاف و عینی وجود دارد. 

 شودمیزان پرداخت بالفاصله با شاخص مشخص می. 

 انتقال ریسک جایگزین  هايحلهزینه سازماندهی قرارداد کمتر از سایر راه)ART(1 حوادث  نظیر اوراق بهادار
 .است آمیز فاجعه

 تواند پوشش دهدپذیر را مییمههاي غیربریسک. 

 هیچ استثنایی در خصوص ریسک وجود ندارد، مشابه آنچه در قراردادهاي بیمه اتکایی شاهد هستیم. 

  :موارد زیر را برشمردتوان  آن نیز نسبت به بیمه اتکایی می معایباز جمله 
 شده ممکن است از غرامت دریافتی کمتر باشدخسارت واقع. 

  همبستگی بین پرتفو واگذارنده و شاخص منتخب داردنیاز به بررسی. 

  ریسک پایه .6
زمینه که به شدت محلی است، منحصر به فـرد اسـت و علـی رغـم     این وهوایی در  ریسک آبطورکه گفته شد،  همان

مـدیران ریسـک اغلـب    . بینی نیست هاي بزرگ در علم هواشناسی، هنوز با دقت و به صورت مداوم قابل پیش پیشرفت
وهـوایی کـه قـرارداد ابـزار مشـتقه در       ي منحصربه فردي مواجه هسـتند کـه از انتخـاب ایسـتگاه آب     هاي پایه ریسکبا 

 شـوند  وهوایی پایه ناشی مـی  شود و نیز ارتباط بین حجم تحت پوشش قیمتی قرار گرفته و شاخص آب جا صادر می آن
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گفتـه   4و به دومی ریسـک پایـه   3پایه جغرافیاییسک یا ری 2فضاییبه اولین مورد ریسک  ).2009( 1مانفردو و ریچارد(
  . شود می

کـه بـه طـور     درحـالی  ،کند را حذف می 5وهوایی مبادله شده در بورس اوراق بهادار ریسک نکول ابزارهاي مشتقه آب
گذارانی کـه خواهـان مبادلـه ابزارهـاي مشـتقه       از سوي دیگر، سرمایه. دنده همزمان نقدینگی و شفافیت را افزایش می
  .مواجه هستند هستند با یک ریسک فضایی بورس معامالت شیکاگو  خارج از فهرست شهرهاي مبادله کننده در

وهـوا اتفـاق    گیـري آب  ریسک پایه جغرافیایی از فاصله بین شرکت پوشش دهنده ریسک و محلـی کـه در آن انـدازه   
). 2004، 6روهـرر ( تواند به سطوح بحرانی در برخـی مـوارد برسـد    ریسک پایه جغرافیایی می. شود افتد، حاصل می می

یابـد، تقاضـا بـراي     وهـوا افـزایش مـی    گیـري آب  ه بین یک شرکت پوشش دهنده ریسک و ایستگاه اندازههرچه فاصل
رود کـه ریسـک    انتظار مـی )). 2004(؛ ادواردز و سیمونز )2005( 7ایست( یابد وهوایی کاهش می ابزارهاي مشتقه آب

اي از  نشــان دادنــد کــه ابزارهــاي مشــتقه از گســتره )2008( 8وودوارد و گارســیا لــیکن،. فضــایی همــواره مثبــت باشــد
بـا اسـتفاده از   . توانـد اثربخشـی پوشـش ریسـک را بهبـود بخشـد       ها حول شرکت پوشـش دهنـده ریسـک مـی     ایستگاه

وهـوایی کـه از نظـر فضـایی بسـیار همبسـته هسـتند، اسـتراتژي پوشـش           مشتقه غیرمحلی براي یک متغیر آب ابزارهاي
وودوارد و ( تواند بـه خـوبی اسـتراتژي بدسـت آمـده بـا اسـتفاده از قراردادهـاي محلـی باشـد           ریسک بدست آمده می

   )).2008(گارسیا 
هـاي بخـش انـرژي بـه      رو، شرکت ازاین. دارند االیی با هموهوا همبستگی بسیار ب در بسیاري از مطالعات، انرژي و آب

وهوایی براي پوشش هر دو ریسـک قیمـت و حجـم تقاضـاي انـرژي اسـتفاده        صورت گسترده از ابزارهاي مشتقه آب
بـه عـالوه، از ابزارهـاي    )). 2008(؛ پیرانـگ و جرماکیـان   )1998(هانلی و پیرسـان  (؛ )2005(گابی و زانوتی ( کنند می

و همکـاران   9باتـالر (شـود   وهوایی براي ارزشیابی قراردادهاي انتشار دي اکسیدکربن و گاز نیز اسـتفاده مـی   مشتقه آب
  )).1999( 10؛ جمان)2003(؛ زانوتی و همکاران )2006(

 پرداخـت غرامـت  . ، به طور کامل همبسته نیسـتند )وهوایی دیگر یا هر متغیر آب(لیکن، این دو متغیر یعنی دما و انرژي 
از  سـرمایه وهوایی بستگی دارد، و غیرمحتمل است که این جبـران دقیقـاً بـراي     وهوایی به شاخص آب ابزار مشتقه آب

بـه اسـتراتژي پوشـش القـاء     در نتیجه، یک ریسـک  ). 2005(جیوسون و همکاران ( وهوا باشد دست رفته در نتیجه آب
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یابـد، انتظـار    وهوا و زیان مالی افـزایش مـی   ص آبهرچه همبستگی بین شاخ. شود شود که ریسک پایه خوانده می می
کننـدگان جدیـدي را بـه     مطالعه و درك ریسک فضایی و ریسک پایه مشـارکت  .رود که ریسک پایه کاهش یابد می

  .کشاند وهوایی می بازار آب
  وهوایی و سایر موضوعات مربوطه گذاري ابزارهاي مشتقه آب قیمت .7

گذاران و مشارکت کنندگان جدید با سـرعت درحـال    وهوایی با درگیر شدن فعاالنه سرمایه آشکار است که بازار آب
یـک مـدل   . شـوند  با وجود این، همچنان موضوعاتی وجـود دارنـد کـه مـانع از توسـعه آتـی بـازار مـی        . گسترش است

هـا مجبـور بـه     همچنـین بسـیاري از شـرکت   . نظیـر مـدل بلـک شـولز وجـود نـدارد       ،شـده گذاري عموماً پذیرفته  قیمت
کـه بـازار هنـوز نسـبتاً قابلیـت نقدشـوندگی        نهایتـاً ایـن  . وپنجه نرم کردن با ریسک پایه و ریسک فضایی هسـتند  دست

 وهـوایی را بـه صـورت    هـاي بـازار آب   هـاي مـدیریت ریسـک داده    که مشـارکت کننـدگان و شـرکت    ندارد، درحالی
حل شدن دو مشکل اول مشارکت کننـدگان جدیـدي را   .کنند هاي خود را منتشر نمی کنند و مدل خصوصی حفظ می

یـک چـارچوب عمـومی پذیرفتـه شـده بـراي       . به بـازار جـذب خواهـد کـرد و نقـدینگی نیـز افـزایش خواهـد یافـت         
ــه طــورکلی آب(دمــا اوراق مشــتقه گــذاري  قیمــت ــا ب ــدارد) وهــوا ی ــدولوژي  هبیشــتر ســرمای. وجــود ن گــذاران از مت
کـه درك و   ،)2010( 2دورفلیتنـر و ویمـر  ( کننـد  اسـتفاده مـی   1)HBA(گذاري تحلیل هزینه تمام شـده گذشـته    قیمت

سـازي بـه عنـوان     از لحاظ پیـاده  HBAدر واقع، . ، نادقیق و داراي اریبی استHBAلیکن . تکرار آن بسیار ساده است
جیوسـون  ( شـود  شناخته میگذاري  روش براي خطاهاي بزرگ در قیمت گذاري و مستعدترین ترین روش قیمت ساده

  ).2005(و همکاران 
. کننـد  سـازي مـی   انـد کـه مسـتقیماً رفتـار دمـا در آینـده را شـبیه        اسـتفاده کـرده  نیز  3پویاهاي  مطالعات جدیدتر از مدل

گـذاري ابزارهـاي مشـتقه دمـایی      هـاي متنـاظر و قیمـت    استخراج شـاخص توانند براي  برآورد شده می پویايهاي  مدل
نسبت سـایر  تر  تواند منجر به قیمت گذاري دقیق هاي دماي روزانه می استفاده از مدل. مورد استفاده واقع شوندمختلف 

هـا   زیـرا آن  ،دهنـد  ي بسـیار بـاالیی را از خـود نشـان مـی      هاي روزانه اغلب دقت بالقوه مدل. هاي رقیب خود شود مدل
هـاي هواشناسـی بسـیار سـاده      بینی گنجاندن پیشکه،  نهایتاً این. نمایند هاي گذشته دردسترس می استفاده کاملی از داده

سـازي   مـدل  ریسـک . لیکن، استخراج یک مدل صحیح براي دماي روزانه فرآیندي مستقیم و سرراسـت نیسـت  . است
گـذاري   تواند منجر به اشتباه بزرگ در قیمـت  ها می چک در مدلیک تعیین و تشخیص اشتباه کوروزانه این است که 

  . قراردادها شود
فصـلی بـودن در میـانگین و    دمـا  . براي دما نیازمند انتخـاب یـک معادلـه تفاضـلی تصـادفی اسـت       پویاایجاد یک مدل 

اسـت کـه یـک     مهـم . سـازي شـود   دهد، بنابراین مولفه فصلی بودن باید بـه درسـتی و دقـت مـدل     واریانس را نشان می
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هـاي گذشـته    کـه مـدت مناسـب از داده    نهایتاً ایـن . برآورد دقیق از سرعت بازگشت به میانگین به درستی انتخاب شود
سـاختن یـک الگـوریتمی کـه     . ي گسسته مدل تصـادفی را بـرآورد کنـد    باید انتخاب شود تا پارامترهاي مختلف نسخه

گـذاري دقیـق بـراي ابزارهـاي مشـتقه       نـد، منجـر بـه یـک قیمـت     هاي اساسی دما را تعریـف ک  بتواند به درستی ویژگی
  . شود  وهوایی می آب

ه ب سال 30 تا 10 حداقل در ساختاري عایدي متوسط از هوایی و آب مشتقه اوراق گذاريقیمت برايبراین،  عالوه
- هزینه و سود حاشیه معموالً کنندهعرضه و کندمی تعیین را قیمت حداقل کار این .شودمی استفاده شروع نقطه عنوان

 محاسبات در باید و دارد اهمیت نیز هوا و آب مدت بلند روندهاي این بر عالوه. کندمی اضافه آن به را اداري هاي
  .شود گرفته نظر در
  گیري نتیجه .8

هـاي اخیـر افـزایش ریسـک اقتصـاد جهـان نسـبت بـه حـوادث           هـاي اقتصـادي در دهـه    روند روبه افزایش در خسارت
سابقه براي بازار بیمه جهـان شـده اسـت، کـه      هاي بی این توسعه منجر به خسارت. کند آمیز طبیعی را برجسته می فاجعه

وهـوا   لـذا، تغییـرات آب  . اتکـایی سـرازیر شـده اسـت    گران  گران اولیه به سمت بیمه گذاران از بیمه در آن ریسک بیمه
توانـد رشـد ایـن     تواند تأثیرات نامطلوبی بر سودآوري بیمه و دردسترس بودن آن داشته باشد و به صورت بالقوه می می

اکثـر انـواع بیمـه شـامل     . هاي زیـادي از بـار مـالی آن را بـه دولـت و مـردم تحمیـل کنـد         صنعت را کند کرده و بخش
پذیرنـدتحت   وهـوایی و حـوادث ناشـی از ان آسـیب     اموال، مسئولیت، درمان و زندگی در برابر تغییـرات آب هاي  بیمه

هـا بـه شـرکاي     وهوایی که بـراي انتقـال ایـن ریسـک     هاي پوشش ریسک و ابزارهاي مشتقه آب این شرایط، استراتژي
  . اند اند، بیش از پیش مفید و ارزشمند شده تر توسعه یافته مشتاق

برشـمرده  بـا وجـود مزایـاي    . بحـث شـده اسـت    ها هاي آن وهوایی و مهمترین ویژگی مقاله ابزارهاي مشتقه آبدر این 
آمیـز رقیـب جـدي و حتـی جـایگزین       وهوایی غیـر فاجعـه   هاي آب وهوایی در مورد ریسک ابزارهاي مشتقه آب شده،

وهـوایی داراي همبسـتگی    بزارهاي مشـتقه آب هاي پایه ا جاکه شاخص ازآن. بهتري براي محصوالت بیمه سنتی هستند
ها به عنوان یـک کـالس دارایـی جـایگزین اسـتفاده نمـود و        توان از آن ، میهاي مالی هستند ودي با سایر شاخصمحد

  .  هاي بیمه را متنوع نمود گذاري شرکت پرتفوي سرمایه
هـاي آب وهـوایی نظیـر     ثیر درگیر ریسکهاي اخیر تحت تأ کشور ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي دیگر، در دهه

تر از حد انتظار، بارش باران و برف خارج از فصل و انتشار ریزگردها و جاري شـدن سـیل شـده کـه      هاي گرم زمستان
وهـوایی و مبادلـه    هـاي مشـتقه آب   انتشار ابزار. دهد ها و صنایع در اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می بسیاري از بخش

بـر کمـک بـه     تواند عالوه هاي سنتی می براي بیمه یي مالی کشور به عنوان محصول جایگزین و یا کمکآن در بازارها
هـا، در متنـوع سـازي پرتفلیـوي      کنتـرل عایـدي آن   هـا و  مدیریت ریسک صنایع مختلف و مساعدت در کاهش هزینـه 

  .هاي بیمه مفید واقع شود ها به ویژه شرکت شرکت
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