مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار
شماره سيويکم  /تابستان 1931

معرفی معیار ریسک جدید  GlueVaRو برآورد آن با استفاده از
مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
علی آقامحمدی
تاریخ دریافت99/17/09 :

تاریخ پذیرش99/00/14 :

مهدی سجودی
میثم سجودی

1

2

3

محمدجواد طاووسی

4

چكیده
معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر ،دو معیار مهم اندازهگیری
ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص میکنند .اما هر دو این معیارها ،در
سنجش ریسک دارای معایبی هستند .به همین دلیل معیار جدید ریسک  GlueVaRدر سال  4102میالدی
و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که میتوان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش
در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت .در این مقاله این معیار توصیف شده و
مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده ،بیان میشود .در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی
ترکیبی ،روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد .در پایان نیز کارایی این معیار ریسک ،در مقایسه با
دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ -بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از
بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار میگیرد.
واژههای كلیدی :ارزش در معرض خطر ،رگرسیون چندکی ترکیبی ،متوسط ارزش در معرض خطر ،معیار
ریسک .GlueVaR

 -0استادیار گروه آمار ،دانشگاه زنجان ،زنجان ایران (نویسنده مسئول) aghamohammadi.ali@znu.ac.ir
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
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 -1مقدمه
جهانیسازی تجارت و تغییر ساختار بازارهای مالی بینالمللی ،بنگاههاای ماالی را باا خطراتای غیرقابال
پیشبینی روبرو کرده است .امروزه هزینه ها و درآمدهای بنگاههای مالی از یکسو با ریسکهاای پیچیادهای
که از تعامالت کسب و کار جهانی و تصمیمگیریهای مالی نشأت میگیرند مواجه هستند و از سوی دیگر باا
عدم اطمینان از قیمت کاال ،نرخهای ارز ،نرخهای بهره و ارزشهای سهام .این ریسکها ،اغلب تصمیمگیاری
در کسب وکار را پیچیده کرده و ارزش بنگاهها را تحت تأثیر قرار میدهناد ،لاذا در صاحیا از ریساک و
مدیریت آن میتواند تصمیمگیری را بهتر کرده و ارزش بنگاهها را حفظ نموده و حتی بهبود بخشد.
ریسک در عرف عبارت است از خطری که به دلیل عدم اطمینان در مورد وقوع حادثهای در آینده پیش
میآید .مک نیل و همکاران ( )4119ریسک را هر فعالیت یا رخدادی که در تواناییهای یک سازمان تاأثیر
منفی می گذارد ،تعریف کردند .اما در فرهنگ سرمایه گذاری ریسک همان زیان باالقوهی سرمایهگذاری است
که قابل محاسبه میباشد (راعی و سعیدی.)0311 ،
شرکتهای اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود برای پوشش ریسک را براساس قاوانین و دساتورالعملهاای
موجود در این زمینه تعیین میکنند .میزان این سرمایه متناسب با ریسک اندازهگیری شده بارای نقادینگی
شرکت است .بنابراین انتخاب معیار سنجش ریسک مناسبی که هم خطرات غیرمنتظرهای کاه ممکان اسات
شرکت را تهدید کنند ،پوشش دهد و هم باعث هدر نارفتن سارمایههاای شارکت و اساتفاده بهیناه از ایان
سرمایهها در مسائل سودآور شود ،امری مهم برای بازدهی مناسب و پیشرفت شرکت است .به همین دلیل در
سال های اخیر محققان تالش زیادی برای فراهمکردن معیارهایی مناسب برای سنجش ریسک کردهاند که از
جمله مهم ترین آنها ارزش در معرض خطر  (VaR)0و متوساط ارزش در معارض خطار  ( (AVaR)4یاا هماان
ارزش در معرض خطر شرطی  )CVaR 3است.
هرچند معیار  VaRکاربردیترین ابزار سنجش ریسک در دنیای اقتصاد است ،اما یکای از ایارادات مهام
این معیار ،عدم سنجش ریسک در مواقع بحرانی است  .برای رفع این مشکل ،معیار  AVaRتوساط راکفلار و
یوریاسف ( )4114معرفی شد .این معیار نیز در برخی موارد ،بسیار محتاطانه عمل میکند و اندازه ریسک را
بیشتر از آنچه که هست اندازهگیری میکند .اما میدانیم که این امر ممکن است باعث هادررفات بخشای از
سرمایههای شرکت شود (بلزسامپرا و همکاران.)4102 ،
در این مقاله ،برای مرتفع ساختن معایب این دو معیار ریسک ،معیار جدید ریسک باا عناوان GlueVaR
که در سال  4102میالدی توسط سه اقتصاددان اسپانیایی معرفی شده است ،بیان شده و روشی مبتنای بار
مدل رگرسیون چندکی ترکیبی برای برآورد آن توصیف می شود .با توجه به انعطااف بااالی ایان معیاار ،باه
کمک آن می توان ریسک را بهگونه ای سنجش کرد که بر خاالف معیاار  VaRدر شارایط بحرانای باازار نیاز
معیاری مناسب بوده و همچنین بر خالف معیار  AVaRاز احتیاط بیش از اندازه نیز ،اجتناب شود .بلزساامپرا
و همکاران ( ) 4102نشان دادند که یکی از مزایای دیگر معیار ریسک  GlueVaRاین است که میتوان آنارا
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به صورت ترکیبی خطی از معیارهای ریسک  VaRو  AVaRبیان کرد ،لذا با انتخاب ضرایب مناسب در ایان
ترکیب خطی میتوان معیارهای  VaRو  AVaRرا به عنوان حالت خاصی از این معیار تعریف کرد.
می دانیم در عمل معیارهای ریسک با استفاده از دادههای تاریخی (مشااهدات) بارآورد مایشاوند .لاذا
استفاده از روش هایی که با دقت باالیی این معیارها را برآورد کنند ،از مسائل مهم در تحلیل و تفسیر ریسک
است .در این مقاله برای برآورد معیار  GlueVaRابتدا آنرا بهصورت یاک ترکیاب خطای از دو معیاار  VaRو
 AVaRدر نظر گرفته و سپس با برآورد این دو معیار ،معیار  GlueVaRنیاز بارآورد مایشاود .بارای بارآورد
معیارهای  VaRو  AVaRروش های متفاوتی نظیر مونتکارلو ،باوتاساتر ،،آماار بیازی و دیگار روشهاای
آماری و نیز برآوردگرهای کمترین مربعات خطا و چندکی موجوداند (چان و همکااران .)4104 ،اماا در ایان
مقاله برای برآورد این معیارهای ریسک از برآوردگرهای چندکی ترکیبی  2که در سالهای اخیر معرفی شاده
و نسبت به معیارهای عنوان شده از کارایی باالیی برخوردارند ،استفاده خواهد شد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینة پژوهش
تا قبل از سال  0991میالدی ،تمایل بنگاه های معامالتی و افراد بارای سارمایهگاذاری در یاک بخاش،
معموال با بازده آن رابطه مستقیم داشت .اما در سال  0994میالدی ،هاری ماارکویتز تئاوری انتخااب سابد
سرمایهگذاری را بر اساس میزان مطلوبیت یک سرمایهگذاری ،با بیان مفهوم ریسک-بازده پایهریزی کرد کاه
در آن ریسک انحراف معیار در نظر گرفته شده است .اما در سالهای اخیر به منظور شناسایی و نیز مدیریت
ریسک در بانک داری نوین ،نیاز به یک مرکز بینالمللی برای وضع قوانین بانکداری اماری ضاروری باهنظار
می رسید .بنابراین در سال  0972میالدی ،کمیته باسل  9توسط بانکهای مرکزی ده کشور صانعتی آلماان،
انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه ،آمریکا ،سوئیس ،سوئد ،ژاپن ،کانادا و لوکزامبورگ با نام گروه ده تشکیل شد .هادف
این کمیته معرفی بهترین استانداردهای مورد نیاز برای بانک داری مدرن است .اولین پیماان باسال  6کاه در
سال  0911میالدی تصویب شد ،گامی مهم بهسوی حداقل استانداردهای سرمایهگذاری بینالمللی برداشت.
اما اولین پیمان باسل دستاورد چندانی در زمینه معرفی یک اندازه ریساک مناساب نداشات .بعاد از فاجعاه
سقوط بازار سهام آمریکا در سال  0971میالدی و اتفاقات دیگری چون فاجعه رکود بازار آمریکا در سپتامبر
 0991میالدی ،خسارت  711میلیاون دالری بزرگتارین باناک آمریکاا در فوریاه  0999و یاا ورشکساتگی
بانکهای هرستات در سال  0972و متاالکگتلچفات در ساال  0993و نیاز بحاران ماالی ساال  0992در
اورنجکانتی ،کارشناسان دنیای اقتصاد را مجاب به ارائه راهحلی برای این حوادث کرد .راهکاری که با معرفای
روشهای مناسب مدیریت ریسک ،میتوانست قدمی بزرگ در راستای مدیریت مناسب شرایط بحرانی ایجاد
کند .از طرف دیگر در سال  0993میالدی ،گروه ده گزارشی در مورد ریسک بانکها منتشر کرد کاه در آن
نیاز به وجود معیار مناسبی برای مدیریت ریسک را ضروری دانست .از این رو معیار  VaRبهعنوان یک اندازه
ریسک معرفی شد و دنیای مدیریت ریسک را وارد عرصاه جدیادی کارد .ساپس معیارهاای دیگاری نظیار
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متوسط ارزش در معرض خطر معرفی شدند که موسسات مالی و غیر مالی مدیریت مبتنی بار ایان معیاار را
مورد بررسی قرار دادند (آرتزنر و همکاران.)0999 ،
روش های برآورد معیارهای ریسک به دو روش پارامتری و ناپارامتری تقسیم میشوند .روش پارامتری به
روش واریانس-کوواریانس و برخی روش های تحلیلی دیگر خالصاه مایشاود .روش ناپاارامتری نیاز شاامل
شبیهسازی تاریخی و شبیهسازی مونتکارلو است .بهکارگیری هر یک از این روشها تا انادازه زیاادی تحات
تاثیر نیازهای تحلیلگران و مسئوالن تصمیم گیرنده سازمان ،نوع دارایی های ماورد بررسای ،میازان دقات و
سرعت محاسبات و برخی عوامل دیگر است .روش مو رد استفاده در این مقاله برای برآورد معیارهای ریساک
 AVaR ،VaRو  GlueVaRدر کالس برآوردهای ناپارامتری قرار میگیرد.
 AVaRو VaRتعریف و برآورد معیارهای ریسک
فرض کنید متغیر تصادفی  Y tبهصورت  Y t  p0  Ptتعریف شودکه در آن  p 0ارزش داراییها در
مبدأ زمان و متغیر تصادفی  Ptارزش آنها در زمان آتی یعنی  tباشد .توجه کنیم که  p 0مقداری معلوم
ولی  Ptمتغیر تصادفی است .بنابراین  Y tنیز متغیر تصادفی است که کاهش ارزش دارایی را در دوره آتی
مشخص میکند .از نظر ریاضی ،ارزش در معرض خطر  Y tبهصورت
() 0
}VaR (Y t )  inf{y ; FY ( y )  
t

تعریف میشود که در آن )   (0,1اندازه اطمینان بوده و معموال برابر  99یا  99درصد در نظر
گرفته میشود و )  FY ( yنیز تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی  Y tرا در نقطه  yنشان میدهد (چان و
t

همکاران .)4104 ،مفهوم رابطة ( )0این است که احتمال اینکه کاهش ارزش دارایی در دوره آتی ،بیش از
مقدار ارزش در معرض خطر باشد ،برابر  1  است.
اندازه ریسک  AVaRبرای متغیر تصادفی  Y tبهصورت
() 4

} AVaR (Y t )  inf {y  (1   )1 E(Y t  y )
y

تعریف میشود که در آن )     max(0,است (راکفلر و یوریاسف .)4114 ،آسربای ( )4114نیز تعریف
زیر را بهعنوان تعریفی معادل برای رابطه ( )4ارایه کرده است:
() 3

(Y t )dz

1

Z

 VaR

1
1

AVaR (Y t ) 

یکی از روش های کارا برای برآورد این معیارهای ریسک استفاده از مدلهای رگرسیون خطی است .زیرا
نوسانات قیمت سهام یا مجموعهای از دارایی ها در بازار ،عالوه بر نوسانات قیمت سهامی از نوع خود ،وابسته
به قیمت صنایع و شاخصهای دیگر نیز هستند .در واقع در این مدلها فرض میشود که نوسانات همزمان
4
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قیمت ها با یکدیگر ،ناشی از یک یا چند عامل عمومی است .بنابراین با استفاده مدل رگرسیونی ،میتوان
قیمت یک سهام را بهصورت
() 2
Y   0  x' β  
مدلبندی کرد که در آن  Yقیمت سهام x ،عوامل تأثیرگذار بر آن (متغیرهای توصیفی) و  مؤلفه خطا
است .حال فرض کنید )  (.یک اندازه ریسک دلخواه باشد (برای بررسی ویژگیهای )  (.به آرتزنر و
همکاران ( )0999مراجعه شود) ،دراینصورت با استفاده از مدل رگرسیونی رابطه ( )2و با توجه به استقالل
خطا و متغیرهای توصیفی ،ثابت میشود که رابطه
)  (Y | x)   ( 0  x'β  

()9

)  0  x'β   (

برقرار است (چان وهمکاران .)4104 ،بنابراین در برآورد ) ،  (Y | xهدف برآورد ضارایب ناامعلوم  β ،  0و
نیز برآوردی مناسب از )   (است.
معرفی و

برآورد معیار ریسک GlueVaR

همانطور که عنوان شد ،معیار ریسک  GlueVaRدر سال  4102میالدی تعریف و ارائه شد .این معیار
که در انتقاد از دو معیار  VaRو  AVaRمعرفی شده است ،به دلیل انعطافپذیری باال میتواند جایگزین
7
مناسبی برای این دو معیار در سنجش ریسک باشد .معیار  GlueVaRدر واقع یک معیارریسک انحراف
است .دو مؤلفه اصلی در تعریف معیار ریسک انحراف ،تابع انحراف و مفهوم انتگرال چوکت  1هستند که به
صورت زیر تعریف میشوند.
تابع انحراف :اگر ]g :[0,1]  [0,1

تابعی غیرنزولی و دارای خواص  g (0)  0و  g (1)  1باشد ،آنگااه g

یک تابع انحراف است (دنویت و همکاران.)4119 ،

انتگرال چوكت :انتگرال چوکت برای یک تابع - اندازهپذیر  Xبهصورت
 ، X :  با فرض   ()  بهصورت


0

0



Xd    [S  , X (x )   ()]dx   S  , X (x )dx

() 6







تعریف میشود که در آن )  S  ,X (x )   (X  xاست .تابع ) S (.در واقع همان تابع بقاای  X 9نسابت
به  را نشان میدهد (چوکت.)0992 ،
اندازه ریسک انحراف :اگر  gتابع انحراف و
)  S X (x )  P (X  xآنگاه به   gکه بهصورت

X

() 7

متغیری تصادفی باشد ،به طوریکه،

g (S X (x ))dx



0

 g (X )   [ g (S X (x ))  1]dx  

0
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تعریف میشود ،اندازه ریسک انحراف گویند (بالباس و همکاران.)4119 ،
اندازه ریسک  GlueVaRنیز بر اساس یک تابع انحراف است (بلزسامپرا و همکاران )4102 ،که با نماد
نمایش داده و بهصورت
( )1

0  u  1 

if

1   u  1

if

1  u  1

if

2

 h ,, h
1

 h1
1   u

h2  h1

]) [u  (1  
 h1 
 

1



تعریف میشود ،که در آن ]  ,   [0,1با فرض    اندازههای اطمینان و ] h1  [0,1و ]h2  [h1 ,1

ااحتماالت بقای انحراف  01را مشخص میکنند .سامپرا ،گولن و سانتولینو ( )4102پارامترهای  h1و  h2را
بهعنوان ارتفاعات معیار ریسک  GlueVaRتعریف کردند که با استفاده از آنها میتوان حالتهای متفاوتی
برای این معیاردر نظر گرفت .توجه کنیم که پارامتر  در واقع یک اندازه اطمینان اضافی باالتر از 
است .با توجه به رابطه ( ،)1معیارهای ریسک  VaRو  AVaRدر واقع حالتهای خاصی از معیار GlueVaR
هستند که به ترتیب با تعریف توابع انحراف بهصورت  0,0,و  1 ,,1بهدست میآیند .با تعیین شرایط
مناسب برای ارتفاعات  h1و  h2معیار  GlueVaRبسیار انعطافپذیرتر از معیارهای VaRو  AVaRعمل
میکند .به عنوان مثال ،مدیران ریسک ممکن است عالقهمند باشند که  h1 ،  ، و  h2را طوری
تعیین کنند که رابطه
h ,h
( )9
) VaR (X )  GlueVaR  ,  AVaR (X
2

1

برقرار باشد ،برای این منظور کافی است  . h1  1  معیار  GlueVaRدارای این ویژگی است کاه شارایط
1

بسیار محافظهکارانه را نیز در تحلیلها مدنظر قرار میدهد .مثال برای برقراری رابطه محافظهکارانه
()01
) AVaR (X )  GlueVaR h ,,h  AVaR  (X
2

کافی است ،شرایط

1 
 h1
1

نمودارهای زیر نیز مشاهده کرد.

1

1

و  h2  1درنظر گرفته شوند .ویژگایهاای عناوان شاده را مایتاوان در
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شكل  -1مقایسه توابع انحراف ،معیارهای  AVaR ،VaRو  GlueVaRتحت شرایط مختلف
بلزسامپرا وهمکاران ( )4102نشان دادند که برای تمام مقادیر    معیار ریسک  GlueVaRرا میتاوان
به صورت ترکیبی خطی از اندازههای ریسک )  AVaR (X ) ، AVaR  (Xو )  VaR (Xبیان کرد .باا
فرض وزنهای زیر
) ( h2  h1 )(1  

1  h1 
) (  


) ( h2  h1
) (1  
2 
) (  

2  1  1  2  1  h2



()00

معیار

GlueVaR h1,,h2

()04

بهصورت ترکیب خطی
) 1AVaR  (X )  2 AVaR (X )  3 VaR (X

بیان میشود (بلزسامپرا و همکااران .)4102 ،چاون هناوز روش معینای بارای بارآورد معیاار  GlueVaRدر
دسترس نیست ،لذا در این مقاله برای برآورد آن از ویژگی فوق استفاده میکنیم .درواقع با توجاه باه رابطاه
( ،)04با انتخاب مناسب وزنهای  2 ، 1و  3بار اسااس مقاادیر  h1 ،  ، و  h2و همچناین باا
برآورد معیارهای )  AVaR (X ) ، AVaR  (Xو )  ، VaR (Xمعیار  GlueVaRرا برآورد خاواهیم کارد.
لذا هرچه این دو معیار با دقت باالیی برآورد شوند ،معیار  GlueVaRنیز به تبع آن با دقت باال برآورد خواهاد
شد.
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برآورد معیارهای  VaRو AVaR

معیاار ریساک  GlueVaRرا
و
همان طور که در باال عنوان شد ،میتوان با برآورد معیارهاای
برآورد کرد .چان و همکاران ( ،) 4104برای برآورد این دو معیار ریسک استفاده از مادلهاای رگرسایونی را
پیشنهاد کردند .با توجه به رابطة ( ،)2آنها ابتدا پارامترهاای مجهاول   0و  βرا باا روش کمتارین مربعاات
برآورد کرده و ساپس باا محاسابه مانادههاای مادل ،یعنای  ei Y i   0  x' βباهازای ، i  1, 2,..., n
)  VaR (را نیز برآورد کرده و سپس با استفاده از رابطة ( VaR (Y | x) ،)9را بارآورد کردناد .آنهاا
همچنین با توجه به رابطة ( )3و استفاده از تقریب انتگرال به وسایله ساری ،معیاار ) AVaR (Y | xرا نیاز
برآورد کردند.
با توجه به رابطة ( ،)0در واقع  VaRهمان چند - ام متغیر  Y tاست .بنابراین استفاده از مدلهاای
رگرسیونی چندکی که تأثیر متغیرهای توصیفی را در چند های مختلف متغیر پاسخ )  (Y tماورد بررسای
قرار می دهد ،ایده مناسبی برای برآورد دو معیار  VaRو  AVaRاست (گالیانو و همکاران .)4100 ،اماا مادل
رگرسیونی چندکی ،مدلی تک سطحی است ،به این معنی که برآورد پارامترهای مجهول مدل ،بر اساس فقط
یک مقدار مشخص چند به دست میآیند .از آنجاییکه رگرسیون چندکی بر اساس یک سطا ممکن است
برآوردهای کارایی ایجاد نکند ،لذا روش کمترین مربعات اغلب در مقایسه با این روش کاراسات (زو و یاوآن،
 .)4111به همین دلیل زو و یوآن ( )4111مدل رگرسیونی چندکی ترکیبای کاه نسابت باه هار دو روش
چندکی و کمترین مربعات کارا است را ارایه کردند ،که در آن برآورد پارامترها بر اسااس ترکیبای از ساطو
متفاوت چند ها محاسبه میشود .در این روش ،پارامترهای   0و  βاز رابطه
()03

)(yi  b k   0  x'β

زیان )(.

برآورد میشوند که در آن ،تابع

k

k

 بهصورت

) Ι(.تابع مشخصه است .مقادیر   kکه معموال
میشوند ،همان  Kسطا چند

N

K

 

arg min

b1 ,b 2 ,...b K , 0 , β k 1 i 1

))(t )  t ( k  I(t  0

k
بهصورت
K 1



(b 1 , b  2 ,..., b  K ,  0 , β) 

k

 تعریف میشود که در آن

  kبه ازای  k  1, 2,..., Kتعریف

را نشان میدهند .توجه شود که در این مدل

b K

همان چند

در مدل ( )2است .برای حل مسأله بهینهسازی محدب رابطة ( ،)03با توجه به اینکه ) (.

متغیر تصادفی
یک تابع محدب است ،ابتدا آنرا به یک مسأله بهینهسازی مقید با قیود خطی بهصورت
()02
)  (1   k ) ik


i  1, 2,..., n ,

8

 -  kام

N

K

min  (β k ik
k 1 i 1

'

ik   ik  yi  b k   0  xi β,
Subject to 
 ik  0, k  1, 2,..., K ,
ik  0,
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تبدیل میکنیم که در آن  ikو   ikمتغیرهای کمکای هساتند (تاناگ و همکااران .)4104 ،ایان مساأله
بهینه سازی خطی مقید را می توان با استفاده از بسته  CVXدر نرمافازار متلاب حال کارد (گرانات و بویاد،
.)4111
در این مقاله ما مقدار  Kرا برابر  09قرار داده و در نتیجه پارامترها بار حساب ناوزده چناد بارآورد
میشوند .بنابراین برای برآورد معیار  VaRدر سطا  در روش رگرسیون چندکی ترکیبی  k ،ها را بهازای
 k  1, 2,....19در نظر میگیریم و   20را برابر  قرار می دهایم .حاال باا توجاه باه رابطاة ( ،)9معیاار
) VaR (Y | xدر روش رگرسیون چندکی ترکیبی بهصورت
VaR (Y | x)   0  x' β  b  20

()09

برآورد میشود ،که در آن  β ،  0و  b  20از حل مسأله بهینهسازی رابطة ( )03بهدست میآیند .برای برآورد
معیار  AVaRدر سطا  نیز از تقریب انتگرال به وسیله سری استفاده میکنیم .برای این منظور قرار می-
دهیم

1 1
)    (j
2
r

) AVaR (Y | xدر سطا
()06

  20   jکه در آن  j  1, 2,...rاست .حال با استفاده از رابطه ( ،)3برآورد


بهصورت
1 r
) VaR j (Y | x
r j 1

| x)d 

1

 VaR (Y

1
1

AVaR (Y | x) 

بهدست میآید که در آن
()07

VaR (Y | x)   0  x' β  b  j

و  β ،  0و  b  20با فرض   20   jاز حل مسأله بهیناهساازی رابطاة ( )03باهدسات مایآیناد .معماوال در
محاسبات مقدار  rبرابر جز صحیا عدد ثابت  (1   )nدر نظر گرفته میشود (چان و همکاران.)4104 ،
انتخاب معیار مناسب برای سنجش ریسک
یکی از سواالت مهم در مورد این سه معیار ریسک این است که کدامیک از این معیارهاا بارای سانجش
ریسک مناسبتراند .آرتزنر و همکاران ( )0999معیاری برای این منظور ارائه کردند .بنا به دالیال اقتصاادی،
آنها به این نتیجه رسایدند کاه هار انادازه ریساک بایاد در چهاار اصال موضاوع باه ناام اصاول موضاوعه
انسجام 00صدق کند تا بتوان از آن به عنوان یک اندازه ریسک مناسب یااد کارد .ایان چهاار اصال موضاوعه،
پایایی نسبت به انتقال ،یکنواختی ،زیرجمع پذیری و همگنی مثبت هستند .عالوه بر ویژگی انسجام ،مدیران
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ریسک ،کارگزاران و کارشناسان اقتصادی ،ویژگی های دیگری نیز در انتخاب یک معیاار باهمنظاور سانجش
ریسک ،مد نظر قرار دادهاند .از مهمترین این ویژگیها میتوان به سادگی برآورد ،انعطاف پذیری باال ،قابلیات
سنجش مناس ب ریسک در شرایط بحرانی بازار و نیز کارآمدی مناسب در شرایط عادی بازار اشااره کارد .در
جدول ( ،)0معیارهای ریسک  AVaR ،VaRو  GlueVaRبه لحاظ ویژگیهای عنوان شده ،با یکدیگر مقایسه
شدهاند.
جدول  -1مقایسه ویژگیهای معیارهای ریسک  AVaR ،VaRو GlueVaR

معیار ریسک

VaR

AVaR

GlueVaR

ویژگی انسجام
سادگی برآورد

ندارد
دارد

دارد
ندارد

دارد
ندارد

انعطافپذیری باال

ندارد

ندارد

دارد

قابلیت سنجش مناسب ریسک در شرایط بحرانی بازار

ندارد

دارد

دارد

کارامدی مناسب در شرایط عادی بازار

دارد

ندارد

دارد

ویژگی

با توجه به این جدول ،معیار  VaRبهسادگی برآورد میشود و در شرایط عادی بازار نیز ریسک را با دقت
مناسبی سنجش می کند .اما این معیار ،عملکرد مناسبی در شرایط بحرانی بازار ندارد .در ضمن از مهمتارین
معایب این معیار می توان به عدم ویژگی انسجام اشاره کرد (آرتزنر و همکاران .)0999 ،معیار ریسک AVaR
هرچند در اصول موضوعه انسجام صدق می کند ،اما زمانی که شرایط عادی بر بازار حاکم است ،اندازه ریسک
را بیشتر از اندازه واقعی آن برآورد می کند .همچنین برآورد این معیار به سادگی  VaRنیست .به عنوان مثال
برای برآورد آن باید از تقریب انتگرالها استفاده کرد .اما معیار  GlueVaRنسابت باه هار دو معیاار دیگار از
ویژگی های مناسبی برخوردار است .از مهم ترین مزایای این معیاار ،ویژگای انساجام و کارآمادی مناساب در
شرایط عادی و بحرانی بازار است (بلزسامپرا و همکاران.)4102 ،
می دانیم سنجههای ریسک عالوه بر داشتن ویژگیهای جدول  ،0باید در مرحله نظارت که شامل پاایش
و کنترل خروجی های حاصل از سازوکار مدیریت ریسک و بررسی نحوه عملکرد آنهاسات ،نیاز کاارایی قابال
قبولی داشته باشند .به طور خاص در این مرحله کارایی سنجه های ریسک از طریق ابزارهای پسآزماایی  04و
آزمون استرس  03مورد بررسی قرار میگیرد .پسآزمایی یکی از آزمونهای مهم بارای بررسای عملکارد یاک
استراتژی است .نظریه اساسی در این آزمون این است که اگر یاک اساتراتژی در گذشاته عملکارد مناسابی
داشته است ،به احتمال زیاد در آینده نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشاان خواهاد داد .همچناین عملکارد
ضعیف در گذشته ،باعث عدم اطمینان به کاارایی اساتراتژی در آیناده نیاز اسات .در واقاع هادف مقایساه
مشاهدات خروجی واقعی با خروجیهای مدل است (لوپز .)4111 ،اما آزمون اساترس ابازاری اسات کاه باه
11
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سنجش ریسک در شرایط بحرانی مای پاردازد .در واقاع ،ایان آزماون کاارایی یاک اساتراتژی را در شارایط
"بحرانی" و "محتمل" مورد سنجش قرار می دهد .منظور از شرایط بحرانی ،اخبار بدی است کاه مایتوانناد
بازار را از شرایط عادی خارج کنند و منظور از شرایط محتمل نیز این است که احتمال وقوع شرایط بحرانی،
دور از انتظار نیست (مرجع پولی سنگاپور.)4114 ،
 -3یافتههای پژوهش
برآورد معیار  GlueVaRبرای دادههای قیمت سهام
در این بخش معیارهای ریسک  AVaR ،VaRو  GlueVaRبرای دادههای قیمت سهام یک شرکت از
بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران برآورد شده و همچنین کارایی عملکرد این سه معیار در
برآورد ریسک سهام این سه شرکت با استفاده از دو آزمون برگشتی و استرس مورد مقایسه قرار میگیرد.
برای شرکت  IBMآمریکا از دادههای چهار سال مربوط به قیمت روزانه سهام این شرکت از تاریخ اول ژانویه
سال  4117تا اول ژانویه سال  4100استفاده میکنیم .برای شرکتهای مخابرات و بانک ملت ایران نیز از
دادههای شش سال اخیر آنها که مربوط به قیمت روزانه سهام این دو شرکت از تاریخ  0317/9/09تا تاریخ
 0393/7/4است ،استفاده خواهیم کرد.
همانطور که عنوان شد برای مدلبندی قیمت ،از مدلهای رگرسیونی استفاده خواهیم کرد .برای
شرکت  IBMبه پیروی از چان وهمکاران ( )4104از دو عامل ،لگ-بازده روزانه شاخص  02 S&p500و لگ-
بازده یک روز قبل قیمت سهام  ،IBMبه عنوان متغیرهای توصیفی استفاده میکنیم .برای شرکتهای
مخابرات و بانک ملت ایران نیز از دو عامل مهم و تاثیرگذار شاخص کل و شاخص صنعت به عنوان متغیرهای
توصیفی در مدل رگرسیونی استفاده شده است .شاخص کال که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی نیز گفته
میشود ،بیانگر سطا عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و شاخص صنعت
نیز عملکرد شرکتهای صنعتی بورس را نشان میدهد .لذا با این تفاسیر مدل رگرسیونی برای شرکت IBM
بهصورت
()01
Y t  0  1x 1  2 x 2  t
t  1, 2,...,1008
t

و برای شرکتهای مخابرات و بانک ملت ایران نیز بهصورت
()09
t  1, 2,...,1255
در نظر گرفته میشودکه در

آن pt 1
)
pt

(  ln

t

Y t  0  1z 1t  2 z 2t  t

 : pt 1 ( Y tقیمت سهام در زمان  t  1و  : ptقیمت آن در

زمان  tاست) لگ-بازده روزانه قیمت سهام است .در مدل رابطه ( x 1 )01شاخص  S&p500و  x 2لگ -
بازده قیمت یک روز قبل سهام  IBMاست .در مدل رابطه ( )09نیز  z 1شاخص کل و  z 2شاخص صنعت
است.
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برای برآورد معیار ریسک

GlueVaR

با توجه به رابطه ( ،)04وزنها را بهصورت

 1  2  3  1در نظر گرفته و سطو اطمینان

3



و  را به ترتیب برابر  99و  99/9درصد قرار

میدهیم .روش پیشبینی به این صورت است که در گام اول ،از  Nداده نخست بهعنوان مشاهدات تاریخی
برای برآورد پارامترها استفاده کرده و آنگاه معیار  GlueVaRبرای مشاهده (زمان) ( -) N  1ام برآورد
میشود .سپس داده ها را یک واحد به جلو برده (به عنوان مثال ،در گام دوم مشاهدات  4تا ( -) N  1ام را
بهعنوان مشاهدات تاریخی درنظر گرفته و  GlueVaRبرای مشاهده ( - ) N  2ام برآورد خواهد شد) و فرآیند
برآورد را تا برآورد  GlueVaRآخرین مشاهده (زمان) ادامه میدهیم.
برای دادههای شرکت  ،IBMمقدار  Nرا برابر  212درنظر گرفته و با توجه به تعداد مشاهدات که برابر
 0111است ،به تعداد  612برآورد از معیار  GlueVaRرا بهدست میآوریم .برای دادههای دو شرکت مخابرات
و بانک ملت ایران نیز مقدار  Nرا برابر  739درنظر گرفته و با توجه به  0499مشاهده از دادههای آنها ،به
تعداد  941برآورد از معیار  GlueVaRرا بهدست میآوریم .شکل ،4مقادیر برآورد شده برای معیارهای VaR
و ( AVaRخط قرمز) را با لگ-بازده روزانه این سه شرکت (خط آبی) مقایسه میکند.
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شكل -2مقادیر برآورد شده معیارهای  VaRو  AVaRبه ترتیب از باال به پایین ،برای دادههای
مربوط به لگ-بازده روزانه سه شركت  ،IBMبانک ملت و مخابرات ایران
به منظور بررسی آزمون استرس ،باید به بررسی عملکرد معیارهای ریسک در شرایط بحرانی بپردازیم.
بحران مالی  4111–4117که به بحران مالی جهانی و بحران مالی  4111نیز مشهور میباشد ،توسط
بسیاری از اقتصاددانان بعنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهه  0931شناخته میشود .این
بحران تهدیدی برای فروپاشی موسسات مالی بزرگ بود که با نجات بانکها توسط دولتهای ملی از آن
جلوگیری شد ،اما بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کردند .دادههای قیمت شرکت  IBMبه
گونهای انتخاب شده اند که شامل بازه زمانی مربوط به این بحران نیز باشند .همچنین همانطور که مشاهده
می شود ،در شرکت مخابرات نیز ،قیمت یک صعود و سقوط ناگهانی را تجربه کرده است .توجه کنیم که در
زمان آتی  ، tمعیارهای  AVaR ،VaRو  GlueVaRدر واقع حداکثر سود (و یا ضرر) مورد انتظار در شرایط
عادی و بحرانی بازار هستند ،بنابراین انتظار میرود که مقادیر پیشبینی شده در لحظه  ، tبا قیمت سهام
شرکت در آن لحظه رفتاری یکسان داشته باشند .در ناحیه شماره  0شکل  ،4معیار ریسک  AVaRبرای
لگ-بازده قیمت سهام شرکت  IBMتا حدودی محتاطانه برآورد شده است .همین حالت در نواحی شماره ،4
 3و  2نیز اتفاق افتاده و  VaRو  AVaRبرای بانک ملت بسیار محتاطانه برآورد شدهاند .در نواحی شماره  9و
 ،7لگ  -بازده قیمت سهام مخابرات ایران دچار یک صعود ناگهانی شده است ،اما معیارهای ریسک  VaRو
 AVaRعملکرد مناسبی را در پیشبینی این صعود ناگهانی نشان ندادهاند .در ناحیه شماره  6نیز معیار
ریسک  VaRدر مواجهه با نوسانات قیمت سهام بانک مخابرات عملکرد مناسبی را در سنجش ریسک نشان
نداده و آنرا به طور یکنواخت برآورد کرده است .اما شکل  3مقادیر برآورد شده برای معیار ( GlueVaRخط
قرمز) را با لگ-بازده روزانه این سه شرکت (خط آبی) مقایسه میکند.
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شكل  -3مقادیر برآورد شده برای  GlueVaRدر دادههای مربوط به لگ-بازده روزانه سه شركت
 ،IBMبانک ملت و مخابرات ایران
با مقایسه این دو شکل میتوان مشاهده کرد که معیار  GlueVaRنسبت به معیارهای  VaRو
عملکرد بهتری در سنجش ریسک قیمت سهام هر سه شرکت  ،IBMبانک ملت و مخابرات ایران داشته و
نقایص این معیارهای ریسک را پوشش داده است .به عنوان مثال برآورد محتاطانه معیار  AVaRدر نواحی
شماره  3و  2نمودار (الف) در شکل  ،4در ناحیه شماره  1نمودار (ب) در شکل  ،3به کمک معیار
 GlueVaRبا دقت بهتری برآورد شده است .همچنین عدم پیش بینی صعود ناگهانی در ناحیه شماره 9
نمودار (ج) در شکل  ،4در ناحیه شماره  9نمودار (د) در شکل  ،3به خوبی پیشبینی شده است .لذا عملکرد
معیار  GlueVaRنسبت به هر دو معیار دیگر بهتر است.
بهمنظور پس آزمایی عملکرد مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی در برآورد معیار  VaRدر دادههای واقعی ،از
معیار نرخ تخطی از واقعیت  09استفاده میکنیم (چان و همکاران .)4104 ،این معیار بهصورت
AVaR

()41

14

)  VaR y t

M

 (y

t

t 1

1
M

=VRate
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تعریف میشود که در آن  ytمشاهدهای است که  VaRبرای آن تخمین شده M ،اندازه دوره پیشبینی و 

نیز تابع مشخصه است که بهصورت
yt  VaR y t

;

yt  VaR y t

;


1
(yt  VaR y t )  

0

تعریف می شود .این نرخ خطا ،مقادیر مشاهده شده برای قیمت را با مقادیر تخمین زده شده برای ارزش در
معرض خطر مقایسه کرده و عددی را بهعنوان شاخص سنجش مشخص میکند .برای سطا خطای مشخص
 ، بهترین برآورد برای معیار  VaRزمانی است که دقیقا ( )   011درصد از مقادیر مشاهده شده برای
قیمت ،کمتر از مقادیر تخمین شده برای  VaRباشند .با تقسیم این معیار بر عدد  1  هرچه عدد بدست
آمده به عدد یک نزدیک تر باشد ،مدل مورد استفاده برای برآورد معیار ارزش در معرض خطر ،از اطمینان
باالتری برخوردار است (چان و همکاران .)4104 ،برای سنجش کارایی عملکرد مدل در برآورد معیار AVaR
نیز از روش معرفی شده توسط آسربای و زکلی ( )4102استفاده میکنیم .این معیار بهصورت زیر تعریف
میشود .فرض کنید
yt
 1| y t  VaR  ,t  0]  0
AVaR ,t

()40

[E

حال با تعریف تابع مشخصه  Itبهصورت ) ، It  ( y t  VaR ,t  0معیار  Zبهصورت
y t It

1

() 44

 ,t

T

 AVaR
t 1

NT

Z 

T

تعریف میشود که در آن ) . N T   (It  0به پیروی از آسربای و زکلی ( ،)4102هرچه مقدار رابطه
t 1

( )44به صفر نزدیک تر باشد ،مدل از کارایی باالتری برخوردار است .از آنجاییکه معیار  GlueVaRنیز به
صورت ترکیب خطی از معیارهای  VaRو  AVaRاست ،بنابراین کارایی مناسب این دو معیار ،باعث کارایی
مطلوب معیار  GlueVaRنیز خواهد شد.
جدول  .2نتایج پسآزمایی برای سه شركت  ،IBMمخابرات و بانک ملت در سطح خطای  5درصد
معیار

VRate

Z

IBM

0/36

1/47

مخابرات

0/62

1/31

بانک ملت

0/93

1/30

شركت
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جدول  .3نتایج پسآزمایی برای سه شركت  ،IBMمخابرات و بانک ملت در سطح خطای یک درصد
معیار

VRate

Z

IBM

0/94

1/33

مخابرات

0/79

1/29

بانک ملت

0/60

1/37

شركت

مقادیر معیارهای  VRateو  Zبرای دادههای سه شرکت  ،IBMمخابرات و بانک ملت در جداول  4و  3در
سطا خطاهای  9و یک درصد ارایه شده است .با توجه به این دو جدول مشاهده میشود که مدل رگرسیونی
چندکی ترکیبی در برآورد معیارهای  VaRو  AVaRدر هر سه شرکت ،عملکرد مناسبی دارد .بنابراین ،این
مدل در برآورد معیار  GlueVaRکه ترک یب خطی از این دو معیار است نیز عملکرد مناسبی خواهد داشت.
 -4نتیجهگیری و بحث
در این مقاله روش برآورد معیار جدید ریسک  GlueVaRبر اساس مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی ارائه
شد .معیار ریسکی که به منظور رفع نقایص دو معیار  VaRو  AVaRکه از کاربردیترین معیارهای ریسک
مورد استفاده در بانک ها و بازارهای مالی هستند ،ارائه شده است .روش برآورد در واقع استفاده از یک ویژگی
مناسب معیار ریسک  GlueVaRاست که میتوان آنرا به صورت ترکیبی خطی از معیارهای ریسک  VaRو
 AVaRبیان کرد .همچنین این سه معیار هم به لحاظ تئوری و هم کاربردی با یکدیگر مقایسه شدند و
تحلیل داده هایی از بازار سهام نشان دادند که هم به لحاظ تئوری و هم کاربردی ،معیار  GlueVaRکارایی
بیشتری نسبت به دو معیار  VaRو  AVaRدارد .لذا این معیار را میتوان به عنوان معیاری کارا به مدیران
اقتصادی معرفی کرد.
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