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چكیده
یکی از ابعاد اساسی مسئلهی مدیریت ذخائر ارزی توسط بانکهای مرکزی  ،تعیین سبد یا پرتفوی ارزی
مناسب ذخائر است .در این مطالعه ترکیب ارزی بهینه چهار ارز ذخیره مهم شامل دالر آمریکا ،یورو ،پوند و
ین در سبد ارزی ذخائر استراتژیک بانک مرکزی کشورمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .بدین منظور از
رهیافت فرامدرن پرتفوی و داده های فصلی دوره زمانی  1122تا  1122استفاده شد و نمودار مرز کارای
بانک مرکزی استخراج گردید .نتایج حاکی از آنست که حداکثر سهم دالر ،یورو و ین در سبد ذخایر ارزی
استراتژیک بانک مرکزی به ترتیب برابر  12 ، 53و  24درصد است .بر این اساس ،در صورتی که سهم
ارزهای مذکور در سبد ذخایر بیش از ارقام حاصل باشد ،ارزش ذخائر کاهش می یابد .همچنین بر اساس
نتایج حاصل ،پوند ارزی پرخطر است ،لذا بانک مرکزی برای نگهداری این ارز ،بیشتر باید بر اساس نیازهای
مبادالتی خود برنامه ریزی کند.
واژههاي کلیدي :پرتفوی ارزی بهینه ،ارز ذخیره ،بانک مرکزی ،نظریه فرا مدرن پرتفوی ،مرز کارا.

 -2دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)saeedkarimzade@yahoo.com .
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 -1مقدمه
مسئئئله مئئدیریت ذخئئائر ارزی در حالئئت کلئئی و تعیئئین پرتفئئوی مناسئئب ارزی ذخئئایر در حالئئت
خاص ،با توجه به شرائط خئاص کشئور مئا بئه دلیئل تئک محصئولی بئودن اقتصئاد و وابسئتگی شئدید آن
بئئه درآمئئدهای بئئی ثبئئا نفتئئی کئئه موجئئب نوسئئان ذخئئائر ارزی کشئئورمیگئئردد ،تیییئئر نئئرر برابئئری
ارزهئئای مهئئم در بئئازار ،محئئدودیتهائی همچئئون محئئدودیت دسترسئئی بئئه منئئاب بازارهئئای مئئالی بئئین
المللی که عمدتاً به دلیلتحئریم اقتصئادی و مئالی آمریکئا صئور پذیرفتئه ،عئدم وجئود انعطئا پئذیری
الزم در نظئئام ارزی ،کنتئئرل جریانئئا سئئرمایه و محئئدودیتهای تجئئاری ،از اهمیئئت ویئئژهای برخئئوردار
اسئئت .بئئرای نمونئئه مسئئئلك کئئاهش شئئدید درآمئئدهای ارزی کشئئور در سئئالهای اخیئئر بئئه دلیئئل تحئئریم
اقتصادی و مالی آمریکئا صئور گرفتئه ،نوسئان نئرر برابئری یئورو و پونئد یئا دیگئر ارزهئای موجئود در
سئئبد ذخئئایر در برابئئر دالر کئئه بئئر قئئدر خریئئد و ارزش آن تأثیرگئئذار اسئئت و وقئئایعی همچئئون کئئاهش
شئئدید قیمئئت نفئئت در سئئالهای اخیئئر و نیئئز افئئزایش قیمئئت نفئئت و بئئه دنبئئال آن افئئزایش درآمئئدهای
ارزی در برخئئی سئئالها ،تأکیئئدی بئئر ئئرور برنامئئه ریئئزی دقی ئ در جهئئت اسئئتفاده بهینئئه از ذخئئائر و
پرهیز از ریسکهای ناشی از نوسئانا خئارجی بئر اقتصئاد کشئور مئی باشئد و بئر لئزوم انجئام کئار دقیئ
کارشناسی در حوزه مدیریت ذخائر تأکید می نماید.
مطالعه حا ر بئه مسئئله ترکیئب ارزی بهینئه ذخئایر اسئتراتژیک بانئک مرکئزی مئیپئردازد و در آن
با توجه بئه مزایئا و برتئری روش بهینئه سئازی مبتنئی بئر تئئوری فئرا مئدرن پرتفئوی 2نسئبت بئه دیگئر
روشها ،با بکارگیری این روش بئرای اولئین بئار در کشئور ،سئهم بهینئه ارزهئای مهئم شئامل دالر ،یئورو،
یئئن و پونئئد را در سئئبد ارزی ذخئئایر اسئئتراتژیک بانئئک مرکئئزی جمهئئوری اسئئالمی ایئئران مئئورد تحلیئئل
بررسی قرار می می دهد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظري
مدیریت بهینه ذخایر ارزی از دو بخش اصلی تشکیل شده که شامل سطح بهینه و ترکیب بهینه ارزی
ذخایر رسمی است .در حقیقت برای اطمینان از امنیت ،قدر نقدینگی و بازدهی مطلوب ذخایر ارزی ،بانک
مرکزی باید بر دو مو وع مهم در زمینه مدیریت ذخایر ارزی متمرکز شود :یکی حجم (سطح بهینه ذخایر
ارزی)که به تثبیت نررهای ارز ،کفایت ذخایر ارزی ،اطمینان از باز پرداخت بدهیها و کاهش آسیب پذیری
از بحرانهای مالی کمک می کند و دیگری ترکیب بهینه ذخایر که به معنی آن است که بانک مرکزی به
سوی متنوع سازی 1در ترکیب ذخایر و به ویژه تعیین سهم ارزهای مختلف در پرتفوی ارزی خودگام بر دارد.
ذخائر خارجی بئر حسئب درجئه نقئدینگی بئه سئه الیئه مختلئف بئا نامهئایسئرمایه در گئردش ،5ذخئائر
3
2
شبه نقد و ذخائر هسته یا ذخائر استراتژیک تقسیم بندی می شوند.
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سرمایه درگردش شئامل وجئوهی اسئت کئه بئر اسئاس عملکئرد گذشئته و جئدول گئردش نقئدینگی
ارزی ،بهمنظور پرداختهای فوری و بئه ویئژه ایفئای بئدهیهای کوتئاه مئد ارزی بئه سرفصئل دارائئیهئای
کوتئئاه مئئد ئئروری اختصئئاص مئئییابئئد .البتئئه در صئئور وجئئود فرصئئت ،مئئیتئئوان ایئئن منئئاب را در
ابزارهای بسیار کوتاهمد سپرده گذاری نمود.
ذخئئائر شئئبه نقئئد شئئامل وجئئوهی اسئئت کئئه در ابزارهئئای بئئا نقئئدینگی بسئئیار بئئاال سئئرمایه گئئذاری
میگردد و در صور مواجهئه بئا کسئری در بخئش سئرمایه در گئردش ،مئیتوانئد جهئت پرداخئت مئورد
استفاده قرارمیگیرد.
ذخائر استراتژیک وجئوهی اسئت کئه حئداقل بئه مئد یکسئال نیئاز نخواهئد بئود .در صئور وجئود
ذخائر مازاد بر وجئوه در گئردش و ذخئائر شئبه نقئد ،ایئن گونئه ذخئائر بئه سئرمایه گئذاری در دارائیهئای
میئئان مئئد و بلندمئئد اختصئئاص مئئییابئئد .ایئئن بخئئش از ذخئئائر ،دارای ثبئئا بیشئئتری از نظئئر مئئد
سئئرمایه گئئذاری ،کسئئب بئئازدهی و ابزارهئئای سئئرمایه گئئذاری اسئئت و ب ئه عنئئوان وسئئیلهای کئئه توانئئائی
مدیریت را در کیفیت اداره وجوه وکسب بازدهی میسنجد ،بکار میرود.
مو وع تعیین سبد یا پرتفوی ارزی مناسب ذخائر ،با وجود اهمیت زیاد آن ،از جنبههای کمتر مطالعه
شده مبحث مدیریت ذخائر محسوب شده و در ادبیا مو وع ،توجه چندانی را به خود جلب نکرده است.
شاید یکی از دالئل اصلی این امر ،عدم امکان دسترسی محققین و پژوهشگران به آمارهای کشوری به دلیل
سرّی و محرمانه بودن آمار مربوطه میباشد)آیشن گرین و متیسن.)1111 ،9
الگوهئئای مئئورد اسئئتفاده در مطالعئئا معئئدود ترکیئئب ارزی ذخئئائر ،مکمئئل الگوهئئای تقا ئئای کئئل
ذخائر ارزی بانکهای مرکزی اسئت .در حالیکئه ایئن گونئه الگوهئا سئعی در تشئریح عوامئل تعیئین کننئده
موجئئودی کئئل ذخئئائر دارنئئد و ترکیئئب ایئئن ذخئئائر را برونئئزا فئئر مئئیکننئئد ،مطالعئئا انجئئام شئئده در
مئئورد ترکیئئب ارزی ذخئئائر ،بئئا فئئر برونئئزا بئئودن موجئئودی کئئل ذخئئائر ،درصئئدد تعیئئین ترکیئئب ایئئن
ذخئئائر مئئیباشئئند(دولی و همکئئاران .)2242 ،7ایئئن فئئر معمئئول ،در پئئژوهش حا ئئر نیئئز پذیرفتئئه
میشود.
4
هئد مطالعئئه حا ئئر بررسئئی و تعیئئین پرتفئئوی ارزی بهینئك ذخئئائر اسئئتراتژیک کشئئور بئئا اسئئتفاده
از رهیافت فرا مدرن پرتفئوی یئا میئانگین -نئیم واریئان  2اسئت .مئال تصئمیمگیئری در مئورد ترکیئب
ارزی ذخئئائر در رهیافئئت هئئای میئئانگین -واریئئان ( 21رهیافئئت مئئدرن) و میئئانگین نئئیم واریئئان ،
مالحظئئا ریسئئک و بئئازدهی ذخائراسئئت .بئئا ایئئن تفئئاو کئئه در رهیافئئت میئئانگین واریئئان  ،انحئئرا
معیار به عنوان شئاخ ریسئک قلمئداد مئی شئود ،ولئی در رهیافئت میئانگین نئیم واریئان تنهئا بئازده
هئئای تصئئادفی کئئه از میئئانگین بئئازده پئئایین تئئر باشئئند ،در محاسئئبه ریسئئک مئئورد اسئئتفاده قئئرار مئئی
گیرنئئد .بئئر مبنئئای ایئئن رهیافتهئئا بانکهئئای مرکئئزی بئئر اسئئاس چنئئین مالحظئئاتی ترکیئئب ارزی بهینئئك
ذخائر استراتژیک خود را تعیین مئیکننئد و پئ از کسئب بئازدهی احتمئالی ،در موقئ لئزوم نسئبت بئه
تبئئدیل ارزهئئا اقئئدام کئئرده و نیازهئئایمبئئادالتی و مداخلئئهای خئئود را برطئئر مئئیکننئئد .در ایئئنحالئئت

159

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيودوم /پائیز 1931

بانئئک مرکئئزی وزن نسئئبی ارزهئئا را بئئه گونئئهای انتخئئاب مئئی کنئئد کئئه ریسئئک کئئل پرتفئئوی ،بئئرای
بئئازدهیمعینئئی حئئداقل گئئردد .در ایئئن الگئئو فئئر مئئی شئئود بانکهئئایمرکئئزی کوچئئک و قیمئئتپئئذیر
هستند به گونهای که نمی توانند بئر نئرر هئای ارز اثئر بگذارنئد .بئا ایئن حئال آنهئا مئی تواننئد بئا تنئوع
بخشیدن به ذخائر خود ،ریسک کل خود را کاهش دهند.
بانئئک مرکئئزی جمهئئوری اسئئالمی بئئا توجئئه بئئه شئئرائط اقتصئئادی و سیاسئئی کشئئور در دوران اخیئئر
ازجمله فشار آمریکئا بئر ایئران در قبئال مسئائل هسئتهای کشئور ،تحئریم مئالی ایئران ،از طئر آمریکئا و
فشئئار ایئئن کشئئور بئئر طئئر هئئای تجئئاری و مئئالی ایئئران ,نوسئئانا مئئداوم در روابئئط سیاسئئی و
اقتصئئادیکشئئور بئئا طئئر هئئای تجئئاری عمئئده ،نفئئوذ سیاسئئی و نظئئامی آمریکئئا در بئئین همسئئایگان،
نوسئئانا مئئداوم درآمئئدهای ارزی ایئئران ،تجربئئه مسئئدود شئئدن دارائیهئئای ارزی ایئئران در  22نئئوامبر
سئئال  2272و مشئئکال بازپرداخئئت بئئدهیهای خئئارجی در سئئالهای قبئئل ،اولویتهئئای زیئئر را در زمینئئه
تعیین چارچوب سرمایه گذاری ذخائردر نظر گرفتهاست.
 )2حفئئا امنیئئت ذخئئائر بئئا اسئئتفاده از ابزارهئئای متنئئوع سئئرمایه گئئذاری و در نظئئر گئئرفتن درجئئه
اعتباریکشورها و مؤسسا طر معامله.
 )1حفئئا نقئئدینگی ذخئئائر متناسئئب بئئا و ئئعیت و تحئئوال تئئراز پرداخئئت هئئا و ایفئئای بئئه موق ئ
تعهدا ارزی و مداخله در بازار به منظور دفاع از ارزش پول کشور.
 )5حفا اعتبار بین المللئی از طریئ نگهئداری ذخئائر در سئطح قابئل قبئول بازارهئای بئین المللئی
حداقلمتناسب با حجم بدهی های کوتئاه مئد بئه منظئور نمئایش تئوان مئالی کشئور در ایفئای
به موق تعهدا خارجیو در نتیجه کاهش هزینههای ملی استفاده از تسهیال خارجی.
 )2سودآوری همراه با محدودیت دامنه ریسک گریزی ناشی از موارد فوق.
بررسی روند سهم ارزهای ذخیره بانکهای مرکزی جهان نشان دهنده اینست که در دهههای اخیر
تیییرا عمدهای در ترکیب ارزی ذخایر جهان روی داده است .بعد از سقوط نظامپولی برتنوودز ،سهم دالر
در ذخایر پولهای خارجی جهان کاهش یافت .بنابراین در ترکیب ارزی ذخایر کشورهای جهان ،تیییراتی
ایجاد شد و پولهای دیگری مانند ین ژاپن ،فرانک فرانسه ،پوند انگلستان و یورو( از سال  ،)2222نیز وارد
ترکیبارزی ذخایر کشورها شدند.
در جدول شماره  2روند تیییر در ترکیب ارزی ذخایر بانکهای مرکزی جهان طی دوره زمانی -1122
 1111مشاهده می شود .با توجه به داده های موجود مالحظه می شود که از یک سال پ از ابداع و ظهور
یورو و طی سالهای  1111تا  1122سهم یورو در ترکیب ارزی ذخایر در حال افزایش بوده است و با وجود
آنکه دالر هنوز مهمترین دارائی ذخیره محسوب میشود ،سهم آن در ذخائر ارزی کشورها تدریجاً و به
صور کند در حال کاهش بوده است.
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جدول  -1سهم ارزها(برحسب درصد )در سبد ذخایر ارزي جهان در دوره 2111-2112
سال/سهم

2000

سهم دالر

62.3% 61.0% 61.1% 62.3% 61.8% 62.1% 64.1% 64.1% 65.7% 66.4% 66.0% 65.8% 66.5% 70.7% 70.5%

سهم یورو

22.6% 24.4% 24.3% 24.7% 26.0% 27.6% 26.4% 26.3% 25.2% 24.3% 24.9% 25.3% 24.2% 19.8% 18.8%

سهم پوند

2.8%

2.7%

2.9%

2.6%

3.2%

3.6%

4.2%

4.7%

4.0%

4.3%

3.9%

3.8%

4.0%

4.0%

3.8%

سهم ین

6.3%

5.2%

4.5%

4.1%

3.8%

3.7%

3.2%

2.9%

3.1%

2.9%

3.7%

3.6%

4.1%

3.8%

4%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

منب :پایگاه داده های ترکیب ارزی ذخایر رسمی صندوق بین المللی پول

80.00%
70.00%
60.00%
سهم دالر

50.00%

سهم یورو

40.00%

سهم پوند

30.00%

سهم ین

20.00%
10.00%

2014 2016
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2006 2008

2002 2004

0.00%
1998 2000

نمودار  -1روندسهم ارزها در پرتفوي ارزي جهان در سالهاي  2111تا 2112
مطالعه حا ر قصد دارد چارچوب و حدود حاکم برسهم بهینك چند ارز مهم بین المللی (شامل دالر آمریکا،
یورو ،پوند ،ین) را در سبد ذخائر استراتژیک ارزی کشور تعیین نماید.
 -2-2پیشینه تحقیق
سجادی( ،)2541طی تحقیقی به بررسی نحوۀ تیییر در سبد دارائیهای ارزی ایران جهت کاهش ریسک
ذخائر ارزی در قبال حادثك  22سپتامبر پرداخت .بدین منظور با استفاده از نرر معامال ارز در بازار آمریکا ،
دادههای نرر برابری ریال با شش ارز مختلف و همچنین بهای یک گرم طالی 24عیار طی دورۀ چهار ماهه
مربوط به قبل و بعد از حادثه  22سپتامبر را مورداستفاده قرار داد .نتایج حاصل از حلّ الگو نشان داد که
با افزایش حد باالی مجاز برای متییرهایمختلف ،میزان ریسک کاهش و سهم بهینه دالر آمریکا روی حد
باالی خود تعیین می گردد .این مو وع بدین معنی است که دالر در طی دوره قبل و بعد از عملیا 22
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سپتامبر ،دارای حداقل میزان نوسانا بوده است .بعبار دقیقتر ،نتایج حاصل از حل الگو حاکی از آن بود
که دالر آمریکا با وجود مسائل و مشکال اقتصادی و بحرانی سیاسی ناشی از عملیا تروریستی در آن
کشور ،هنوز بعنوان ارز پایه می تواند سهمعمدهای را در سبد ارزی کشور به خود اختصاص دهد.
بیریا ( ) 2545در بخشی از رساله دکتری خود به تعیین ترکیب بهینه ذخایر ارزی کشورهای صادر
کننده مواد خام پرداختهاست .در این پژوهش از رهیافت میانگین -واریان و رهیافت قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای برای بهینه سازی ترکیب ارزی ذخایر خارجی کشورهای صادر کننده مواد خام استفاده
شده است .ایشان بیان میکند که نتایج به دست آمده از ارزیابی ترکیب خال ذخایر ارزی نشان میدهد با
تیییر در درجه ریسک گریزی سهم بهینه ارزهای مختلف در ترکیب خال ارزی تیییر میکند .در شرایط
عدم وجود ریسک ،کشورها ترکیب ذخایر خال خود را بر اساس بازدهی ارزهای مختلف تعیین میکنند.
دراین شرایط بیشترین سهم ذخایر خال ارزی به صور دالر نگهداری میشود .ولی با وارد کردن ریسک
به مدل ابتدا سهم بیشتری از ذخایرخود را به صور مار و ین نگهداری میکند اما با افزایش درجه
ریسک گریزی ،سهم بهینه دالر افزایش یافته و سهم بهینه مار و ین در ذخایر خال ارزی به تدریج
کاهش مییابد
دائیکریمزاده ( )2543در پایان نامه دکتری خود با عنوان « مبانی نظری بهینه سازی ذخائر بانکهای
مرکزی و پیشنهاد ترکیب ارزی بهینه ذخائر در ایران» ،در چارچوب یک الگوی بهینه سازی ایستا به تعیین
ترکیب بهینه پنج ارز مهم شامل دالر امریکا ،یورو ،پوند ،ین و فرانک سوئی در ذخایر بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران پرداخت .ایشان برای نرر بازدهی در رهیافت بهینه سازی میانگین -واریان از معیار
نرر بازدهی واقعی پ از وقوع استفاده و نمودار کارآمد بانک مرکزی را نیز استخراج نمود .نتایج حاصل از
پژوهش ایشان نشان داد ،سهم بهینه دالر امریکا در ترکیب ارزی ذخایر کشور ،حداکثر  54درصد( در
پرتفوی حداقل واریان ) است .عالوه بر آن در دوره مطالعه ،دالر و ین داراییهای با کمترین ریسک ،پوند
یک دارایی نسبتاً ریسکی و یورو یک دارایی ریسکی محسوب میشود.
دادجوی توکلی ( )2547در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی آثار جایگزینی ذخایر
ارزی از دالر به یورو(مورد مطالعه:ایران)» ،با استفاده از یک مدل سری زمانی و توجه به بازار ارز ،ترکیب
ذخایر ارزی کشور را بطور تجربی برآورد کرده است .نتایج حاصل از تخمین مدل این پژوهش نشان داد،
سهم یورو در ترکیب ذخایر ارزی ایران در طی سالهای  2577-2543در حدود  %54است.
کمیجانی و توکلیان ( )2542در مقالهای با عنوان « تأثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی بر
جایگزینی یورو و دالر :مطالعه کشورهای ایران ،عربستان ،ترکیه و روسیه» ،سهم یورو و دالر در ذخایر بانک-
های مرکزی را با استفاده از فیلتر کالمن برآورد نمودهاند .نتایج تحقی نشان داد در دوره حضور و عملکرد
یورو؛ یعنی در طی سالهای  ،2222-1114سهم یورو در ذخایر ارزی به نحو قابل توجهی در مورد چهار کشور
ایران ،روسیه ،عربستان و ترکیه افزایش یافته است .آنها معتقدند که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشی در
سبد ارزی ذخایر خارجی خود حرکت کرده اند که بیانگر افزایش اهمیت نسبی یورو و کاهش اهمیت نسبی
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دالر در ترکیب داراییهای خارجی آنها است .گرچه در مطالعه حا ر شواهد تجربی داللت بر گسترش سهم
یورو در ذخایر ارزی چهار کشور داشته و یورو به عنوان یک ارز رقیب برای دالر ایفای نقش میکند ،اما در
رسیدن به پاسخ قاط در مورد اینکه آیا یورو جای دالر را خواهد گرفت ،نیاز به زمان بیشتری دارد.
واعا و همکاران( ) 2521در مقاله ای با عنوان مدیریت بهینه پرتفوی ارزی ،مطالعه موردی :ذخایر
رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،استفاده از یک رهیافت میانگین  -واریان  ،ترکیب ارزی ذخایر
خارجی اقتصاد ایران در دوره  2222-1117را شبیه سازی نموده و به این نتیجه دست یافتند که میانگین
سهم دالر امریکا و پوند استرلینگ در ذخایر ارزی بیشتر از سهم بهینه است ،در حالیکه میانگین سهمهای
یورو و ین ژاپن کمتر از سهم بهینه است.
واعا و همکاران( )2521در مقاله ای با عنوان بهینه سازی ترکیب ارزی ذخایر رسمی در دوره -1117
 ،2222مطالعه موردی :اقتصادهای نفتی خاورمیانه ،با استفاده از یک الگوی بهینه سازی پویا بر مبنای
رهیافت میانگین -واریان و رهیافت هزینهی مبادله برای ترکیب ارزی ذخایر رسمی اقتصادهای برگزیدهی
نوظهور و اقتصادهای برگزیده پیشنهاد میکند که اقتصادهای برگزیده به منظور کم کردن ریسک کاهش
ارزش ذخایر خارجی و بهبود توانایی در پرداخت بدهیهای خارجی ،در ترکیب ارزی ذخایر رسمی خود تجدید
نظر کنند.
آیشنگرین و متیسن( ، )1111با استفاده از دادههای سالیانه  42اقتصاد نوظهور و در حال گذار در
دوره  2272تا  ، 2229به بررسی عوامل تعیین کننده ترکیب ارزی ذخائر بین المللی با استفاده از یک
الگوی هزینك مبادله پرداخته و به این نکته مهم دست یافتند که بین تقا ا برای ذخائر بر حسب ارزهای
گوناگون و عوامل تعیین کننده اصلی آن (شاملجریانا تجاری ،جریانا مالی وتثبیتهای ارزی) ،در طول
زمان ثبا قابل توجهی وجود دارد .بنابراین برخال پیش بینی برخی از محققین ،انتقالسریعی را در
ترکیب ارزی ذخائر در طول زمان پیش بینینکردند .به عبار دیگر آنان به این نتیجه دست یافتندکه با
ورود یورو سیستم پولی بینالمللی 22روند تیییر تدریجی و تکامل پیوسته)و نه سری و ناپیوستهای) را طی
میکند..
21
موسسك مطالعا اقتصادی ایسلند ( ،)1111پرتفوی بهینك بانک مرکزی ایسلند را طی دوره 2247تا
و دو معیار نرر بازدهی واقعی پ از وقوع 25و نرر بازدهی
 2225با استفاده از الگوی میانگین -واریان
واقعی پیش از وقوع 22محاسبه کرده وپرتفوی حاصل را بادادههای واقعی مقایسه نمود ،سپ تواب تقا ای
نسبی ذخائر را با استفاده از رهیافت هزینك میادله برآورد نمود.
کلیک ،) 1119( 23طی مطالعه ای ترکیب ذخائر بانکهای مرکزی آسیائی را مورد بررسی قرار داد .بدین
منظور سه کشور مهم آسیائی به نامهای ژاپن ،چین و کره را بعنوان نمونه انتخاب و بدلیل محرمانه بودن
اطالعا مورد نیاز ،ترکیب ارزی ذخائر آنها را تخمین زده و درمی یابد که طی دورۀ  2222-1112یورو
حدود یک سوم ذخائر کل این کشورها را به خود اختصاص داده است.سر انجام نتیجه می گیرد که سهم
یورو در پرتفوی بانک مرکزی کشورهای آسیائی مهم و رو به افزایش است و در صورتیکه بانکهای مرکزی
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کشورهای مذکور از متنوع سازی ذخائر منفعت برده یا ثبا سنتی ارز خود به دالر را به سمت یک سبد
ارزی تیییر دهند ،سهم یورو بر سهم دالر نیز غلبه خواهد کرد.
پاپائیئئانو و همکئئاران ، )1119( 29بئئا ارائئئك یئئک الگئئوی پویئئای بهینئئه سئئازی میئئانگین -واریئئان ،
ترکیب ارزی بهینئك ذخئائر بئین المللئی را مئورد بررسئی قئرار داده ،وزن ارزهئای مهئم بئین المللئی را در
پرتفوی بهینه 27تخمئین زده و تئاثیر یئورو را بئر آینئدۀ دالر مئورد تحلیئل قئرار داده انئد.آنان نتیجئه مئی
گیرنئئد :اوالً زمانیکئئه دالر یئئک ارز کئئم ریسئئک باشئئد ،سئئهم بهینئئك آن در ذخئئائر بئئین المللئئی قابئئل
مالحظه خواهد بئود .ثانیئ ًا سئهم بهینئك یئورو از وزن واقعئی آن در ذخئائر بئین المللئی بئه مراتئب پئایین
تئئر اسئئت و ثالثئاً رواج اوراق بهئئادار ارزشئئگذاری شئئده بئئر حسئئب یئئورو ،افئئزایش تجئئار ناحیئئك یئئورو بئئا
بازارهای نئو ظهئور و مهئم تئر از همئه اسئتفادۀ روز افئزون از یئورو بعنئوان ابئزار تثبیئت نئرر ارز  ،سئهم
بهینك یورو را در ذخائر بین المللی افزایش می دهد.
یه او )1117( 24در تحقیقئی بئا عنئوان « مطالعئه مئدیریت ذخئایر خئارجی چئین :سئهم بهینئه ارزهئا
در داراییهای ذخیئره» بئا اسئتفاده از یئک چئارچوب بهینئه سئازی میئانگین -واریئان پویئا بئا هزینئه-
های معامالتی به شبیه سازی سئهم هئای بهینئه ارزهئا در سئبد ذخئایر خئارجی چئین از سئال  2222تئا
 1117پرداختهاسئت .مهئم تئرین نتئایج ایئن مطالعئه ایئن اسئت کئه سئهم بهینئه دالر امریکئا  27تئا 34
درصد ،سهم بهینه یورو  4تا 21درصد و سهم بهینه ین ژاپن  25تا  24درصد است.
سوئسمنتو ( )1114در رساله دکتری خود تحت عنوان «ترکیب ارزی ذخایر خارجی :یک مطالعه
تطبیقی» تأکید میکند نااطمیانی ها در مورد آینده اقتصادی امریکا و ارزش دالر امریکا منجر به فشار بر
بانکهای مرکزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه جهت انتقال ذخایر ارزی خود از دالر به سایر ارزها
شده است .این مطالعه یک بررسی تطبیقی تجربی در مورد عوامل تعیین کننده ترکیب ارزی ذخایر خارجی
بر اساس چارچوب نظری میانگین -واریان و نظریه مبادالتی انجام میدهد .نتایج تحقی نشان میدهد ،دو
عامل معامالتی؛ مزیت تصدی گری ارز ذخیره 22و سهم تجاری ارز کشور برای مدیریت ترکیب ارزی ذخایر
خارجی جهان و هر دو گروه اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته مهم هستند .در میان اقتصادهای
توسعه یافته مزیت تصدی گری دالر امریکا در مدیریت ذخایر خارجی تداوم داشته است .به عالوه نتایج
تحقی نشان میدهد یورو تأثیر کمی بر اینکه بانکهای مرکز چطور ذخایر ارزی خود را مدیریت کردهاند،
گذاشته است .محق در نهایت نتیجه گرفته هردو رهیافت مبادالتی و میانگین -واریان به طور همزمان در
تعیین ترکیب ارزی بهینه استرالیا نقش مهمی دارند .روی هم رفته ،نتایج مطالعه نشان میدهد دالر امریکا
به عنوان ارز اصلی بینالمللی نقش خود را حفا نموده است.
شیو چیو و همکاران )1114( 11در تحقیقی با عنوان «تحلیل ارزش در معر خطر ترکیب پولی ذخایر
خارجی» از سه رهیافت میانگین متحر وزنی نمایی ،12رهیافت پارامتریک و رهیافت شبیه سازی مونت
کارلو برای محاسبه ارزش در معر خطر سبد ذخایر خارجی برای سه گروه شامل؛ جهان ،کشورهای
صنعتی و کشورهای در حال توسعه از سال  2223تا  1112استفاده کردند .آنها دریافتند که روش میانگین
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متحر وزنی نمایی نسبت به دو روش دیگر بهتر عمل کرده است .بر اساس پول کشورهای در حال توسعه
در سال  ،1112اگر نسبت نگهداری سایر پولها ثابت نگه داشته شود ،کاهش سهم دالر امریکا در ذخایر
ارزی در حالیکه سهم یورو افزایش مییابد ،منجر به کاهش ارزش در معر خطر در روش میانگین
متحر وزنی نمایی خواهد شد و داللت بر این دارد که با وجود اثر هجینگ یورو ،به محض اینکه سهم آن
افزایش یابد ،اثر نهایی کاهش می یابد و در کل اگر سهم یورو باال باشد ،ارزش در معر خطر افزایش خواهد
یافت.
11
بک و رهبری ( )1114در تحقیقی با عنوان «ترکیب بهینه ارزی ذخایر در مواجهه با توقفهای
ناگهانی» با استفاده از یک چارچوب بهینه سازی میانگین -واریان و با وارد کردن متییر تصادفی توقف
ناگهانی در جریان ورود سرمایه به عنوان یک متییر تصادفی به این چارچوب سهم بهینه دالر و یورو را برای
 12اقتصاد نوظهور در مواجهه با توقف ناگهانی تخمین زدند.آنها به این نتیجه رسیدند که سهم بهینه دالر در
کل و در شرایط توقف ناگهانی جریان ورود سرمایه بیشتر از سهم بهینه یورو است و تقا ای معامالتی چه
افزایش یا چه کاهش پیدا کند ،سهم بهینه دالر وابسته به این است که آیا دالر یک مان بهتری نسبت به
یورو در مقابل توقفهای ناگهانی است.
هت و انوکی )1112( 15در مقاله ای با عنوان «آیا ساختار تجاری و بدهی خارجی ترکیب ارزی ذخایر
را تحت تأثیر قرار میدهد؟» این مقاله رقابت بین پوند استرلینگ و دالر امریکا را برای موقعیت ارز مرج در
ژاپن در طی دوره جنگ تحلیل میکند .نتایج نشان میدهد رقابت بین دو ارز نامعلوم باقی مانده و این
موقعیت مرتب بین دو ارز تعویض شده است .شواهد تاریخی و نتایج تحلیلهای اقتصاد سنجی تأیید میکند
دو عامل مهم تجار خارجی و بدهی خارجی در ترکیب ارزی ذخایر دخیل است.
اریستوونیک و تنجا )1121( 12در تحقیقی با عنوان«تحلیل مقایسهای ترکیب ارزی ذخایر در دوره
2222-1117؛ یورو و دالر به عنوان ذخایر ارزی عمده» با رویکرد تحلیلی و آماری ترکیب ارزی ذخایر را
مقایسه کردند .آنها با استفاده از یک نمونه شامل  11کشور در قالب هشت گروه با توجه به درجه توسعه
یافتگی ،موقعیت جیرافیایی ،و عیت تراز پرداختها و اندازه کشورها به تحلیل این مسئله پرداختند که آیا
یورو میتواند به عنوان یک ارز ذخیره جانشین دالر شود؟ آنها بر اساس آزمونهای تحلیل واریان و برابری
میانگین سهمهای واقعی ارزها به این نتیجه رسیدند که فر یه مبتنی بر اینکه یورو در آینده نزدیک می-
تواند به عنوان یک ارز ذخیره جهانی به اندازه دالر پذیرفته شود یا حتی ممکن است جانشین دالر شود ،رد
نمی شود .اما سهم یورو در ترکیب ذخایر ارزی جهان تا حدود زیادی به نوع کشورهای انتخاب شده در
پژوهش بستگی دارد.
13
سوئسمنتو و همکاران ()1123در مقاله ای با عنوان تحلیل مدیریت ترکیب ارزی ذخایر خارجی در
استرالیا ،با استفاده از الگوی مبادالتی ،برآوردی تجربی از ترکیب ارزی ذخایر بانک مرکزی این کشور ارائه
دادند .بدین منظور از داده های ماهانه سهم ارزهای ذخیره بانک مرکزی طی بازه زمانی مارس  1111تا
سپتامبر  1121و سه متییر تو یحی سهم هر یک از ارزهای ذخیره در پرداخت بدهیهای خارجی استرالیا،
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سهم صادرا بین استرالیا با هر یک از کشورهایی که پول آنها به عنوان ارز دخیره استفاده می شود و سطح
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز استفاده کردند .نتایج نشان داد که هر سه متییر تو یحی در ترکیب ارزی
ذخایر بانک مرکزی اس ترالیا نقش داشته و نیز غیر محتمل است استرالیا در آینده نزدیک تیییر جدی در
ترکیب ارزی ذخایر خود از دالر به سمت دیگر ارزها همچون یورو ایجاد نماید.
 -3سواالت پژوهش
مطالعه حا ر قصد دارد چارچوب و حدود حاکم برسهم بهینك چند ارز مهم بین المللی (شامل دالر
آمریک ا ،یورو ،پوند ،ین) را در سبد ذخائر استراتژیک کشور تعیین نماید .بنابراین به طور مشخ مطالعه در
پی پاسخ به این سواال زیر است:
 )2سهم بهینه هر یک از ارزهای مذکور در سبد ذخایر بانک مرکزی در حالتی که بانک مرکزی مطاب
انتظار ریسک گریز است ،چه میزان می باشد؟
 )1دامنه بهینه سهم ارزهای مذکور در سبد ذخایر بانک مرکزی با توجه به درجا مختلف ریسک
گریزی بانک مرکزی چقدر است؟
 )5کدام ارز در سبد ارزی ذخایر بانک مرکزی ایران طی دوره مطالعه ،ارزی پرخطر است؟
 -2روش پژوهش
19

هری مارکوویتز ( )2231بنیانگذار رهیافتی مشهور به نظریه مدرن پرتفوی یا رهیافت میانگین
واریان است .مهمترین نقش این نظریه ،ایجاد چارچوب ریسک  -بازده برای تصمیم گیری در مورد انتخاب
دارایی ها و تشکیل پرتفوی است .مارکوویتز رویکردی ریا ی با تعریف کمی از ریسک سرمایهگذاری ،برای
سرمایهگذاران در امر انتخاب داراییها و مدیریت پرتفوی ،ارائه کرد .در نظریه مدرن پرتفوی ،ریسک با عنوان
«انحرافا  17کل بازدهی ها حول میانگین بازده» تعریف شده و با استفاده از واریان یا به گونهای دیگر با
استفاده از انحرا معیار ،محاسبه میشود .پ از آن نظریه فرا مدرن پرتفوی یا رهیافت میانگین نیم
واریان مطرح شد که در آن تعریف ریسک اصالح و تکمیل شده و به صور «نوسانا بازدهی ها زیر
میانگین بازده» تعریف می شود.
 -1-2الگوي مدرن پرتفوي (الگوي میانگین -واریانس)
به دلیل آن که الگوی فرا مدرن پرتفوی بر پایه الگوی مدرن آن قرار دارد ،ابتدا الزم است الگوی مدرن
تو یح داده شود.
12
14
الگئئوی میئئانگین ئ واریئئان اولئئین بئئار توسئئط مئئارکوویتز و تئئوبین ( )2234بئئرای تشئئریحایئئن
مسئله که چگونئه سئرمایهگئذاران مئی تواننئد بئرای حئداقل کئردن ریسئک پرتفئوی خئود ،دارائیهایشئان
راتنوع بخشئند ،پیشئنهادگردید .بعئداً ایئن مئدل بئرای تشئریح ترکیئب ارزی بهینئه ذخئائر بکئار گرفتئه
شئئد .در ایئئنحالئئت بانئئک مرکئئزی وزن نسئئبی ارزهئئا را بئئه گونئئهای انتخئئاب مئئی کنئئد کئئه ریسئئک کئئل
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پرتفوی ،برای بئازدهیمعینئی حئداقل گئردد .در ایئن الگئو فئر مئی شئود بانکهئای مرکئزی کوچئک و
قیمتپذیر 51هسئتند بئه گونئهای کئه نمئی تواننئد بئر نرخهئای ارز اثئر بگذارنئد .بئا ایئن حئال آنهئا مئی
تواننئد بئئا تنئوعبخشئئیدن بئه ذخئئائر خئود ،بصئئورتیکه نتئایج زیئئر نشئان مئئی دهئد ،ریسئئک کئل خئئود را
کاهش دهند.
فئئر کنیئئد  mitنئئرر بئئازدهی واقعئئی پئئ از وقئئوع (تحقئئ یافتئئه ) ارزiام ) ، (i=1,...,Gاز
زمانtتا t+1باشئد mit .درزمئان  tنامشئخ

اسئت ،امئامی تئوان میئانگین شئرطی آنئرا بئا  ، itواریئان

شئئرطی آنئئرا بئئا   iitو کواریئئان شئئرطی بئئین بئئازدهی ارزiام وjام را بئئا   ijtنشئئان داد .انتظئئارا

مشئئئروط بئئئه مجموعئئئه اطالعئئئا  tمئئئی باشئئئدکه در زمئئئان  tمجهئئئول مئئئی باشئئئد ،یعنئئئی (
 ، Et (mit )  E (mit / tکه درآن  Eنمادامید ریا ی است .
مسئله بانک مرکئزی انتخئاب پرتفئوئی از ذخئائر درهئردوره اسئت کئه واریئان پرتفئوی را بئرایتحصئیل
بازدهی واقعی مورد انتظار معینی حداقل نماید یعنی :
G

()2

G

 Rt2   wit w jt  ijt

min wjt

i 1 j 1

G
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 Rt   wit  it
i 1
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()5
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wit  0

پرتفوی  Rt ،بازدهی واقعی مورد انتظار پرتفوی و  Witسهم نسبی ارز iام در

که در آن   Rt2واریان
پرتفوی است .اما این مسئله راهحل منحصربهفرد 52ندارد ،بگونهای که راهحل بهینه بستگی به درجهریسک
گریزی بانک مرکزی ( )ρدارد .مجموعه پرتفوهائی که پاسخ این مسئله هستند ،بوسیله مرز کارا 51تشریح
می شوند .مرز کارا مکان هندسی تمامی پرتفوهای کارآمد می باشد وپرتفوئی کارآمد نامیده می شود که
هیچ پرتفوئی با انحرا معیار یکسان ،اما با بازدهی مورد انتظار بزرگتر از آن و هیچ پرتفوئی با بازدهی
یکسان اما با انحرا معیارکمتر از آن وجود نداشته باشد .برای دستیابی به پاسخ منحصر به فرد بایستی
رجحانهای بانک مرکزی بطورصریح توسط تاب مطلوبیت مورد انتظار فرموله شود .فر می شود مطلوبیت
مورد انتظار با بازدهی واقعی موردانتظار رابطه مثبت و با ریسک پرتفوی رابطه منفی داشته باشد(دائی کریم
زاده.)2543 ،
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 -2-2الگوي فرا مدرن پرتفوي (الگوي میانگین -نیم واریانس)
بر اساس معیار نیم واریان تنها بازده های تصادفی که از میانگین بازده پایین تر باشند ،در محاسبه
ریسک مورد استفاده قرار می گیرند .در حقیقت در این تعریف از ریسک ،میزان انحرا از بازده مورد انتظار
تا جایی خطرآفرین است که به زیان سرمایه گذار بینجامد و در غیر این صور  ،انحرا از بازده هیچ گونه
ریسکی ایجاد نمی نماید .لذا در محاسبه ریسک در مواقعی که مقدار بازده تصادفی از بازده مورد انتظار
بیشتر باشد ،مقدار صفر جایگزین تفاو آن دو میشود (گرکز و همکاران.)2544 ،
بر همین اساس فرمول نیم واریان به صور زیر مطرح می شود:

it

()3

∑

mit

= Semi var

بنابراین ،بجای تاب هد الگوی فوق ،تاب هد زیر جایگزین می گردد.
() 9

)  jt

( m jt

∑

) it

( mit

∑

∑

∑ =

min wjt  Rt2

 -5یافته هاي پژوهش
در این بخش ،ترکیب ارزی بهینه ذخایر بانک مرکزی کشورمان با استفاده از داده های فصلی بازه زمانی
 1122تا  1122برمبنای الگوی فرا مدرن پرتفوی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 -1-5نرخ بازدهی مورد انتظار ارزهاي ذخیره
شاخ اساسی مورد نیاز جهت تحلیل و بررسی ترکیب بهینه دارائیها بر مبنای رهیافت بهینه یابی
میانگین -نیم واریان  ،نرر بازدهی مورد انتظار انواع دارائیهاست .بنابراین تحلیل و بررسی ترکیب بهینك
ذخائر ارزی کشور نیز مستلزم تعریف مناسبی از نرر بازدهی مورد انتظار ارزهای گوناگون و محاسبك آنهاست.
بدین منظور از معیار نرر بازدهی پ از وقوع یا تحق یافته 55به صور زیر استفاده می گردد:
()7

) mit  rit  (ln eit 1  ln eit

که در آن  ritنرر بهره ارز iام است که بر حسب نرر متوسط  libor52برای سپرده ارزی iام بین زمان  tو
 t+1محاسبه می شود eit ،نرر اسمی ارز  iام است که بصور بهای هر واحد پول خارجی iام حسب پول
داخلی بر حسب در بازار تعریف می شود و  mitنرر بازدهی پ از وقوع ارز iام در زمان  tمی باشد.
بر اساس فرمول فوق ،نرر بازدهی تحق یافته ارز iام(از زمان  tتا ( t+1برابر است با نرر بهره ارز iام ،بعالوه
میزان رشد تحق یافته نرر اسمی ارز iام.
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دوره مطالعه بازه زمانی 1122تا  1122و داده ها به صور فصلی است و در آن ترکیب ارزی چهار ارز
بین المللی شامل دالر آمریکا ،یورو ،پوند و ین در ذخایر بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد .داده
های فصلی نرر برابری ارزهای عمده از پایگاه داده های  OANDA53استخراج شده و وداده های نرر برابری
دالر در برابر ریال در بازار ،از صرافی رویال 59و نرر الیبور از پایگاه داده های  57bankrateاستخراج شده
است .نرر الیبور میانگین نرر بهره بین بانکی ارزها در بازار سپرده اروپائی است که هر روز ساعت  22صبح
توسط موسسه  The British Bankers Associationانتشار می یابد .منا تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار
 MATLABانجام می شود.
 -2-5ترکیب ارزي بهینۀ ذخائر کشور برمبناي تئوري فرا مدرن پرتفوي
بر اساس مباحث بخش قبل پرتفوی ارزی بهینه ذخایر با درجا متفاوتی از ریسک گریزی بانک مرکزی()ρ
بدست می آید.
نمودار( )1مرز کارای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را نشان می دهد .این نمودار مکان هندسی تمامی
پرتفوهای کارا می باشد و ارتباط بین بازدهی موردانتظار پرتفوی( )  Rtو ریسک پرتفوی(  )  Rtرا نشان می
دهد .

نمودار  -2مرزکارآمد بانک مرکزي ج.ا.ا.
مأخذ :یافته های تحقی
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نقطه شروع نمودار مربوط به پرتفوی حداقل ریسک می باشد .شیب نسبتاً باالی نمودار در این نقطه بر این
نکته داللت دارد که بازدهی بیشتر تنها با افزایش ناچیز ریسک امکان پذیراست.
در جدول( 21،)1پرتفوی بهینه بانک مرکزی با درجا متفاوتی از ریسک گریزی ،مربوط به  21نقطه
نمودار مرز کارآمد با فاصله یکسان نرر بازدهی مشاهده می شود که در آنWY، WE ، WP، WDو به ترتیب
معر سهم بهینكدالر آمریکا ،پوند ،یورو ،ین می باشد.
جدول  -2ده پرتفوي بهینه در طول مرز کارا
بازدهی پرتفوي

ریسک پرتفوي

WD

WP

WE

WY

3/951
3/4225
3/2299
9/2744
9/5922
9/3252
9/7139
9/2172
7/1211
7/1712

4/332
4/3344
4/3712
4/3227
4/9157
4/9322
4/715
4/735
4/4592
2/1951

1/1519
1/5125
1/5317
1/524
1/5235
1/5213
1/5524
1/5572
1/1122
1

1
1
1/1125
1/1212
1/2913
1/1149
1/1297
1/5924
1/9152
2

1/1225
1/1431
1/1419
1/1742
1/1771
1/1733
1/1754
1/1712
1/2991
1

1/2742
1/2219
1/5222
1/1417
1/1271
1/2352
1/1427
1/119
1
1

مأخذ :نتایج تحقی

اولین ردیف مربوط به سهم بهینه ارزهای گوناگون در پرتفوی حداقل ریسک است .یعنی پرتفوی ردیف
اول مربوط به باالترین درجه ریسک گریزی بانک مرکزی (  )ρ= است .با حرکت به سمت ردیفهای پایین
تر درجه ریسک گریزی بانک مرکزی کاهش می یابد ( درجه ریسک پذیری افزایش می یابد) .بگونه ای که
آخرین ردیف مربوط به سهم بهینه ارزهای گوناگون در پرتفوی سوداگری است.البته  ،آخرین پرتفوی جدول
الزاماً مربوط به درجه ریسک گریزی صفر( )ρ=1یا باالترین درجه ریسک پذیری بانک مرکزی نیست .یعنی با
افزایش درجه ریسک پذیری و رسیدن آن به یک حد مشخ ( و نه الزاماً مقدار بینهایت) ،ریسکی ترین
پرتفوی حاصل می گردد.
بر این اساس در صورتیکه بانک مرکزی بسیار ریسک گریز باشد ،بایستی حدود  15درصد ذخائر خود را
به دالر  ،حدود  12درصد را به پوند ،حدود  24درصد را به ین اختصاص دهد و در این حالت سهم بهینه
پوند صفر است.
همان گونه که مشاهده می گردد با افزایش درجه ریسک پذیری ،سهم بهینه یورو وین کاهش یافته و در
نهایت به صفر می رسد ،اما سهم بهینه پوند افزایش یافته و نهایتاً به  2می رسد  .همچنین با حرکت به
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سمت ردیفهای پایین تر ،ابتدا سهم بهینه دالر افزایش یافته و پ از رسیدن آن به حدود  53درصد ،این
سهم به صفر تقلیل می یابد .بنابراین مخاطره آمیزترین پرتفوی ( پرتفوی سوداگری ) تنها شامل پوند می
گردد.
به بیانی دیگر سهم یورو و ین در پرتفوی حداقل ریسک در باالترین حد ممکن قرار دارد ،اما با افزایش
درجه ریسک پذیری بانک مرکزی ،ایندو سهم خود را به پوند و دالر تخصی می دهند و در نهایت با
افزایش بیشتر درجه ریسک پذیری بانک مرکزی  ،پوند به دلیل بازدهی بیشتر ،سهم دالر را نیز تصاحب می
کند .بنابراین در این دوره زمانی ،پوند یک دارای ریسکی است که طبعاً افزایش سهم آن به افزایش نرر
بازدهی واقعی سبد ذخائر می انجامد.
 -6نتیجه گیري و بحث
نتایج حاصل از این پژوهش و پاسخ سواال مطرح را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
بر اساس یافته های بخش قبل ،سهم بهینه چهار ارز ذخیره شامل دالر آمریکا ،پوند ،یورو و ین در
پرتفوی حداقل ریسک( باالترین درجه ریسک گریزی بانک مرکزی) را بر مبنای نرر بازدهی واقعی بالفعل یا
تحق یافته می توان در جدول زیر مشاهده نمود.
جدول  -3سهم بهینۀ ارزها در پرتفوي حداقل ریسک
ارز

دالر

پوند

یورو

ین

سهم

%15

1

%12

%24

مأخذ :یافته های تحقی

همچنین دامنه تیییرا سهم بهینه ارزها در جدول زیر مشاهده می گردد.
جدول  -2دامنه تغییرات سهم بهینۀ ارزها
ارز

دالر

پوند

یورو

ین

سهم

0<WD<%35

0<WP<1

0<WE<%29

0<WY<%48

مأخذ :یافته های تحقی

بنابراین:


سهم بهینئك دالر آمریکئا در ترکیئب ارزی ذخئائر کشئور در پرتفئوی حئداقل ریسئک برابئر  15درصئد
است و این سئهم تئا  53درصئد قابئل افئزایش مئی باشئد .ایئن بئدان معنئی اسئت کئه در صئورتیکه
سئئهم دالر در ذخئئائرارزی کشئئور بئئیش از  53درصئئد باشئئد ،ارزش ذخئئائر کئئاهش مئئی یابئئد .ایئئن
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نتیجه بسئیار حئائز اهمیئت اسئت ،زیئرا سئهم بئاالیی از درآمئدهای ارزی کشئور را درآمئدهای دالری
حاصل از فروش نفت خام در بازارهای جهانی تشکیل می دهد.


سهم بهینه یورو در ترکیب ارزی ذخائر کشور حداکثر  12درصد ( در پرتفوی حداقل ریسک ) می باشد.



سهم بهینه ین در ترکیب ارزی ذخائر کشور حداکثر  24درصد ( در پرتفوی حداقل ریسک ) می باشد.



سهم بهینه پوند در پرتفوی حداقل ریسک صفر است و این سهم به لحاط نظری تا یک قابل افزایش می
باشد.

 در دوره مطالعه ،یورو و ین دارائیهای با کمترین ریسک  ،دالر یک دارائی نسبتاً ریسکی و پوند یک
دارایی کامال ریسکی محسوب می شود .به گونه ای که با افزایش درجه ریسک پذیری بانک مرکزی ،
سهم یورو و ین کاهش  ،سهم پوند افزایش وسهم دالر ابتدا افزایش وسپ کاهش می یابد.
همان گونه که در قبال نیز اشاره شد انتخاب یک نقطه روی مرز کارآمد و پیشنهاد یک پاسخ واحد به
پرتفوی بهینك بانک مرکزی مستلزم تعیین درجك ریسک گریزی ( )ρاست که به عوامل اقتصادی ،سیاسی و
بین المللی بستگی دارد .در مجموع بانکهای مر کزی ریسک گریز می باشند و بانک مرکزی کشور ما نیز با
توجه به واقعیا اقتصادی ایران و جایگاه آن در صحنك بین الملل بسیار ریسک گریز می باشد .به همین
دلیل می توان گفت پرتفوی بهینك بانک مرکزی کشورمان در دورۀ مطالعه بایستی با پرتفوی حداقل ریسک
فاصله زیادی نداشته باشد.
البته باید توجه داشت که نتایج حاصل مربوط به دورۀ مطالعه است و انجام مطالعا مداوم توسط بانک
مرکزی در این راستا روری است .همچنین به دلیل آنکه آمار ترکیب ارزی ذخائر کشور کامالً محرمانه
است ،مقایسه و بررسی میزان انطباق پرتفوی متوسط ارزی کشور با ترکیب ارزی بهینه حاصل از الگوی
بهینه یابی میانگین نیم واریان  ،امکان پذیر نیست.
بهینئئه سئئازی ترکیئئب ارزی ذخئئائر و بئئه خصئئوص ذخئئائر اسئئتراتژیک و مئئازاد بئئر نیازهئئای مبئئادالتی
ومداخله ای ،بئرای کشئور مئا کئه از درآمئدها ی دالری و بئی ثبئا نفتئی برخئوردارمی باشئد ،از اهمیئت
زیادی برخوردار مئی باشئد ،لئذا نتئایج ایئن پئژوهش بئرای مقامئا ارزی کشئور مفیئد وراهگشئا خواهئد
بود.
 بر اساس نتئایج حاصئل پیشئنهاد مئی شئود بانئک مرکئزی حئداکثر سئهم یئن ،یئورو و دالر در سئبد
ذخئئایر ارزی خئئود را بئئه ترتیئئب برابئئر  12 ، 24درصئئد  53درصئئد تعیئئین نمایئئد .بئئر ایئئن اسئئاس ،در
صئئورتیکه سئئهم ارزهئئای مئئذکور در سئئبد ذخئئایر بئئیش از ارقئئام حاصئئل باشئئد ،ارزش ذخئئائر کئئاهش
می یابد.
 همچنین از آنجایی که بانک مرکئزی ایئران ماننئد تمئامی بانئک هئای مرکئزی ریسئک گریئز هسئتند
و از آنجایی که بر اسئاس نتئایج حاصئل پونئد ارز ی پرخطئر اسئت پیشئنهاد مئی شئود بانئک مرکئزی
بیشتر بر اساس نیازهای مبادالتی خود برای نگهداری این ارز برنامه ریزی کند.
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