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چكیده
هدف مطالعه پیش رو پاسخ بهه یهن پرسهش سهک هه

گها سهد سهدر هها هد یهک روشههای

سدر گذ ری تلفیقی یا تفکیکی ر با کد ری بدون ربها برتهر سهک ر روش سهدر ههای تلفیقهی با هک
سدر ها ر ر قالب یکسان سدر گذ ر ن ریافک می ماید؛ ما ر روش سدر های تفکیکی سهدر هها
بر ساس دع قر ر

ه مبا له ی یا مشار تی ه بر مبنای تصمیم سدر گذ ر ن تفکیک میگر

فرضیه یهن
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سک ه تلفیقی یا تفکیکیبد ن سدر ها بر سد سدر گذ ر ن تأثیر ر
ه و ر شر یطی بر بر با ه روش تفکیکی میباشهد یهن مهر ر مهیتهد ن بهر سهاس ظریهه سهبد ر یهیههای
مار دیتز (تندعبخشیدن ر ر ییها سبب اهش مخاطر میشد ) تحلیل مد مطالعه شان می هد هه
بر ی سطح مخاطر یکسان ر غالب مهد ر سهد تظهاری روش تلفیقهی تر یهبههای مختله

روش

تفکیکی بیشتر سک همچنین ر روش تفکیکهی مالحظهه مهیشهد هه تناها تحهک شهر یط خها ،فهر
مخاطر گریز شهدید مهیتد نهد بهه مطلدبیهک بیشهتر برسهند؛ بنهابر ین بهر سهاس معیهار سهد تظهاری بهر ی
سدر گذ رها تر یب و روش سدر های تلفیقی و تفکیکی باینه میباشد؛ یر فر با ترجیحات متفاوت
میتد ند به باالترین سطح مطلدبیک خد سک یابند
واژگان کلیدی :با کد ری بدون ربا عقد مشار تی عقد مبا له ی سدر های تلفیقی تفکیکی
طبقهبندی .G11, G21 :JEL
* .دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).
** .استاد اقتصاد دانشگاه شیراز.
*** .استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
**** .استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز.
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ر ین ر ستا یک لگدی ظری طر حی شد ه بر ساس آن شان

میشد سد روش تلفیقی بیشتر

مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی ایران و تشكیل حكومت جمهوری اسالمی ایران سبب شد جهت
هماهنگی با ساختار حكومت اسالمی ،بحث تغییر نظام بانكداری کشور ایران که تا پیش از
انقالب به صورت ربوی عمل مینمود ،آغاز گردد .در سال  4914الیحه عملیات بانكی
بدون ربا (بهره) جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانكی با موازین اسالمی تقدیم مجلس
شورای اسالمی گردید که در تاریخ هشتم شهریور  4911به تصویب رسید .با وجود تمامی
تالشهایی که بر اساس قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) انجام گرفته است ،اما به بیان
کارشناسان (سبحانی ( ،)4931موسویان ( 4931و  ،)4931صدیقی ( ،)4933عیوضلو
( ،)4933میسمی و قلیچ ( ،)4933قلیچ ( ))4933هنوز به صورت کامل نظام بانكداری
بدون بهره در کشور جمهوری اسالمی ایران ،اجرایی نگردیده است .در عین حال
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روشهای گوناگونی برای فعالیت بانکها در قالب حذف بهره ،چه در کلیات و چه در
جزئیات ،وجود دارد؛ از جمله روشهایی که بانکها در قالب آنها میتوانند به فعالیت
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بدون بهره بپردازند ،روش تفكیک فعالیت نهادهای مالی ،روش تلفیق سپردهها و روش
تفكیک سپردهها میباشد .در روش تفكیک فعالیت نهادهای مالی که توسط داودی و
صمصامی ( )4933ارائه شده است ،فعالیتهای مختلف مالی میان بانکهای قرضالحسنه ـ
که تنها سپرده و تسهیالت قرضالحسنه ارائه دهند ـ ،بانکهای سرمایهگذاری ـ که تنها بر
اساس قراردادهای مشارکتی ،سپرده و تسهیالت ارائه دهند ـ و شرکتهای لیزینگ ـ که
تنها بر پایه قراردادهای مبادلهای فعالیت کنند ـ تقسیم میگردد .در روش سپردههای
تلفیقی ،بانک مبلغ سپردهها را در قالب یكسان از سپردهگذاران دریافت مینماید و سپس
بانک نحوه تخصیص ـ به صورت قرارداد مبادلهای یا مشارکتی ـ این منابع را تعیین
مینماید؛ در این روش بانکها به سپردهها سود علیالحساب میپردازند تا در پایان دوره
سود واقعی محاسبه و به سپردهها پرداخت شود .در روش سپردههای تفكیكی ،مبلغ
سپردهها بر اساس نوع قرارداد ـ مبادلهای یا مشارکتی ـ بر مبنای اراده سپردهگذاران تفكیک
میگردد و در واقع نحوه تخصیص منابع ،توسط سپردهگذاران تعیین میشود .در این روش
بانکها به سپردههای مبادلهای سود ثابت و به سپردههای مشارکتی سود علیالحساب
میپردازند تا در پایان دوره سود واقعی ناشی از سپردههای مشارکتی محاسبه و به آنها

پرداخت شود *.حال پرسش این است که در اجرای بانكداری بدون بهره از میان روشهای
تلفیقی و تفكیكی کدامیک مزیت دارد؟
فرضیه مطالعه حاضر این است که تجهیز منابع مالی با توجه به نوع روش سپردهگذاری
در بانكداری بدون بهره دارای نتایج متفاوت است .عمده مطالعات در این زمینه به
بحثهای فقهی پرداختهاند؛ ولی در این مقاله با طراحی یک الگوی نظری به پرسش باال
پاسخ داده خواهد شد .در این مطالعه با توجه به امكان اجرایینمودن سپردههای تلفیقی و
تفكیكی در بانكداری بدون بهره ،تالش میشود بر اساس سود تعلقیافته اولیه به سپردهها و
سود انتظاری سپردهها ،تفاوت این دو روش سپردهگذاری بررسی گردد .برای این هدف
نخست در قسمت پیشینه پژوهش ،مطالعات مرتبط با مطالعه حاضر ارائه شده است .پس از
آن در قسمت مبانی نظری با استفاده از روش نظری و تحلیل آن در دو بخش مقایسه سود
تعلقیافته اولیه و مقایسه سود انتظاری سپردهها ،پاسخ پرسش اصلی تحقیق مشخص
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گردیده است .در نهایت نیز خالصه نتایج در قسمت نتیجهگیری گزارش شده است.

در میان مطالعات مقایسه روشهای مختلف بانكداری ،بیشتر مطالعات ،به مقایسه بانكداری
بدون بهره و بانكداری سنتی (ربوی) توجه کردهاند و بیشتر آنها تنها به مقایسه عملكرد دو
روش پرداختهاند؛ اما کمتر مطالعهای به مقایسه روشهای مختلف بانكداری در ساختار
اقتصادی یكسان ـ ربوی یا غیر ربوی ـ پرداخته است .در این بخش به دو مطالعهای که به
روش دیگری از بانكداری بدون بهره ،متفاوت از روش معمول در کشور جمهوری اسالمی
ایران ،توجه نمودهاند ،اشاره میگردد.
موسویان ( )4931در مقاله ای به نقد و بررسی قانون عملیات بانكی بدون ربا و پیشنهاد
قانون جایگزین نموده است .وی در مقاله خود با بررسی محتوایی و اجرایی قانون عملیات
بانكی بدون ربای کشور جمهوری اسالمی ایران ،ده مورد اشكال و انتقاد بر آن میشمرد که
از جمله آنها عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدفها و سلیقههای سپردهگذاران
* .در هر دو روش تلفیقی و تفكیكی سپردههای قرضالحسنه مجزا میباشند؛ ولی به دلیل تمرکز بر تفاوت
این دو روش از این وجه مشترک اغماض شده است.
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پیشینه پژوهش

میباشد .وی برای رفع این مشكالت قانون جدیدی را پیشنهاد مینماید که از جمله موارد
آن ارائه سپردههای سرمایهگذاری عام و خاص میباشد تا از این طریق بتوان هدفها و
سلیقههای مختلف سپرده گذاران را تأمین نمود .در واقع او در این مقاله به نوعی جهت
برآوردهنمودن سلیقههای مختلف سپردهگذاران روش جدید بانكداری بدون ربا را مطرح
مینماید؛ به بیان دیگر موسویان در مقاله خود مزیت این روش جدید بانكداری بدون ربا

*

در مقابل روش موجود** را توجه به سلیقههای مختلف سپردهگذاران میداند.
در مقالهای دیگر داودی و بیدار ( )4933به بررسی حالت بانكداری بدون ربا بر اساس
تفكیک عقود پرداختهاند .آنها بر اساس شانزده معیار فقهی ،اخالقی و اقتصادی به عنوان
شاخصهای بانكداری اسالمی مطلوب ،بیان نمودند که الگوی تفكیكی به میزان 39/14
درصد با این الگوی مطلوب انطباق کامل یا امكان انطباق کامل دارد و به بیان دیگر این
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معیارها توسط این الگو تأمین میگردند .نكته دارای اهمیت در مورد مقاله داودی و بیدار

این است که آنها این معیارها را تنها به صورت تحلیلی بیان نمودهاند و به کلیات این
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معیارها و مباحث آنها پرداختهاند و وارد جزئیات نشدهاند.
میرآخور ( )Mirakhor, 1987به این مبحث پرداخت که بایستی از نظام بانكداری بدون
بهره (ترکیب داراییهای مشارکتی و غیر مشارکتی) به سمت یک نظام بانكداری اسالمی
(مشارکتی) حرکت نمود.

***

وی در مطالعه خود فرض میکند مهمترین عامل نگرانی

مقامات پولی ،خطر ورشكستگی بانکها میباشد .سپس با در نظر گرفتن نابرابری چبیشف

( )Chebyshevبه عنوان معیار ورشكستگی بانکها و با فرض در اختیار داشتن دو نوع
دارایی ،بر اساس روش اسالمی قوی (مشارکتی مانند مضاربه) و روش اسالمی ضعیف
(غیر مشارکتی مانند فروش اقساطی) ،به تحلیل نظری ترکیب این دو نوع دارایی در
بانكداری بدون بهره پرداخته است .میرآخور تابع احتمال ورشكستگی بانک را در این
حالت ،بر حسب بازدهی مورد انتظار فعالیت های فروش اقساطی و مضاربه ،واریانس و
* .میتوان آن را نماینده روش سپردههای تفكیكی در نظر گرفت.
** .میتوان آن را نماینده روش سپردههای تلفیقی دانست.
*** .تعریف بانكداری اسالمی بر اساس دیدگاه ایشان ،تنهـا انجـام فعالیـتهـای مشـارکتی توسـط بانـک
میباشد.

کواریانس این بازدهیها و سهم هر یک از داراییها از کل سرمایه بانک ،به دست آورده
است .وی با تحلیل این تابع بیان میکند خودداری بانکها از دستزدن به فعالیتهای
مشارکتی به دلیل خطر (ریسک) آنها در مقایسه با فعالیتهای غیر مشارکتی ،به احتمال
زیاد سبب کاهش بازده کلی مورد انتظار میگردد و چنین تصمیمی بهینه نخواهد بود .او بر
اساس این تحلیل نظری نتیجه می گیرد که حتی در حین حرکت به سمت نظام بانكداری
اسالمی کامل (مشارکت کامل) نیز سیاست تمرکز زیاد بر روشهای ضعیف اسالمی (غیر
مشارکتی ) به عنوان ابزاری برای رسیدن به حداقل مخاطره (ریسک) ورشكستگی ،ممكن
است روش بهینه نباشد.
دو مطالعه نخست جنبههای فقهی و کلی روش بانكداری بدون بهره با سپردههای
تفكیكی را بررسی کردهاند و وارد مباحث جزئی اقتصادی جهت مقایسه با روش معمول
بانكداری بدون بهره در ایران (روش سپردههای تلفیقی) نشدهاند .مطالعه میرآخور ()4333
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نیز تنها به تحلیل بخش تخصیص منابع توسط بانکها توجه نموده است؛ ازاینرو در
بانكداری بدون بهره با سپردههای تلفیقی و تفكیكی در نظر گرفت ،یعنی سود تعلقیافته
اولیه به سپردهها (سود بدون مخاطره) و سود انتظاری سپردهها توجه میگردد .در بخش
بعدی مباحث نظری مورد نیاز جهت انجام این مقایسه بیان میشود.

مبانی نظری
در مقایسههای اقتصادی روشهای مختلف بانكداری میبایست تجهیز و تخصیص روشها
را در مقابل یكدیگر قرار داد و بررسی نمود .در این مطالعه فرض میشود دو روش
بانكداری بدون بهره با سپردههای تلفیقی و تفكیكی ،از نظر تخصیص منابع تفاوتی با
یكدیگر ندارند؛ زیرا در هر دو روش میبایست تخصیص با توجه به نیاز افراد دارای
کسری منابع مالی ،به سمت قراردادهای مبادلهای یا مشارکتی حرکت نماید؛ تنها میتوان به
تخصصگرایی در روش تفكیک اشاره داشت که در اثر جداشدن قراردادها از یكدیگر ،هر
یک از بانکها در تخصیص منابع خود به تخصص میرسد؛ اما با توجه به هدف اصلی
مطالعه حاضر که مقایسه سود تعلقیافته اولیه به سپردهها (سود بدون مخاطره) و سود
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مطالعه حاضر به قسمتی از بحثهای مختلف اقتصادی که میتوان جهت مقایسه دو روش

انتظاری سپردهها میباشد ،از تمامی این تفاوتها اغماض میشود و همانگونهکه بیان شد
فرض می شود در بخش تخصیص هر دو روش یكسان عمل نمایند .در واقع ازآنجاکه
بخش تخصیص قراردادی میان بانکها و متقاضیان تسهیالت میباشد که تصمیمگیرنده
اصلی بانکها می باشند و در هر دو روش بانكداری بدون بهره قراردادهای قابل استفاده
مشابه میباشد ،فرض میشود در شرایط یكسان ـ از نظر میزان منابع و فضای اقتصادی ـ
بانکها چه به روش تلفیقی و چه به روش تفكیكی ،تصمیمات یكسانی اتخاذ نمایند.
در بخش تجهیز منابع ،دو روش به صورت کامل متفاوت عمل میکنند .در روش
تلفیقی در ابتدای دوره سود علیالحساب به سپردهها پرداخت میگردد و سود دقیق در
پایان دوره محاسبه و پرداخت میگردد .در روش تفكیكی به سپردههای مبادلهای سود با
نرخ ثابت و به سپردههای مشارکتی همانند روش تلفیقی در ابتدای دوره سود علیالحساب
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و سود دقیق پس از محاسبه در پایان دوره پرداخت میگردد؛ بنابراین ممكن است که سود
سپرده ها در این دو روش بانكداری بدون بهره با یكدیگر متفاوت باشد .در ادامه این
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موضوع تحت دو مبحث سود تعلقیافته اولیه و سود انتظاری ،بررسی میشود؛ اما پیش از
ورود به این دو مبحث ،میبایست پیشفرضهایی را در نظر گرفت.
جهت مقایسه دو روش ،فرض میگردد در روش تلفیقی تنها یک نوع سپرده وجود
دارد که در آن مبلغ کل سپردهها Cd ،میباشد و در روش تفكیكی دو نوع سپرده مبادلهای و
مشارکتی وجود داشته باشد که در سپردههای مبادلهای کل میزان سپردهها  Cdmbو در
قراردادهای مشارکتی مبلغ کل سپردهها برابر  Cdmsباشد *.همانگونهکه بیان گردید ،فرض
میشود در طرف تخصیص ،هر دو روش یكسان عمل کنند

**

بهنحویکه کل تسهیالت

* .به دلیل یكسانبودن تأثیر سپردههای قرضالحسنه در دو حالت ،از اضافهکردن این بحث و پیچیدهکـردن
موضوع پرهیز شده است.
** .اگرچه در دنیای واقعی امكان دارد متفاوت باشد ،اما همانطورکه در مباحث اقتصـادی مرسـوم اسـت،
جهت مقایسه دو حالت متفاوت کلیه شرایط یكسان در نظر گرفته میشـود و چـون هـدف ایـن مطالعـه
مقایسه عملكرد دو روش در بخش تجهیز ـ سود سپردههاـ میباشد ،برای جلوگیری از پیچیـدگی فـرض
شده که در بخـش تخصـیص دو روش یكسـان عمـل کننـد و از تفـاوت عملكـرد دو روش در بخـش
تخصیص صرفنظر شده است.

پرداختی ( )Cدر هر دو روش به دو صورت تسهیالت مبادلهای ( )Cmbو تسهیالت
مشارکتی ( )Cmsتقسیم گردد .اگر سهم تسهیالت مشارکتی با نسبت ( )λنشان داده شود،
با توجه به مطالب قبل این نسبت در هر دو روش یكسان خواهد بود و در روش تفكیكی
میبایست چنین نسبتی در سمت تجهیز نیز برقرار گردد؛ به بیان دیگر سهم سپردههای
مشارکتی نیز معادل نسبت ( )λخواهد بود *.اگر این دو نسبت برابر نباشند سپردهگذاران با
حرکت به سمت یكی از سپردههای مشارکتی یا مبادلهای سبب افزایش عرضه وجوه آن
قسمت شده و بنابراین بازدهی در آن نوع سپردهها کاهش مییابد؛ ازاینرو بانکها نیز سود
این سپردهها را کاهش میدهند و به دلیل آزادی تحرک منابع مالی ،سپردهگذاران جهت
دستیابی به سود باالتر ،وجوه خود را جابهجا خواهند کرد که با این جابهجایی تساوی مورد
نظر ایجاد میگردد .این رابطه تساوی به صورت زیر میباشد:
)4
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دارایی از جهت بازده ( ،)Returnمخاطره ( )Riskو نقدینگی ( )Liquidityمیباشد
( ،)Becker, 2010, p.5با فرض یكسانبودن نقدینگی (برخورداری از بازار مناسب و آسانی
فروش دارایی) در دو روش بانكداری بدون بهره مورد نظر **،جهت مقایسه ،کافی است به
بررسی ویژگیهای بازدهی ـ انتظاری ـ و مخاطره پرداخته شود .با توجه به اینكه در
مباحث مالی ،پس از مقاله مارشک ( )Marschak, 1938بهطور معمول از امید ریاضی
(میانگین) ( ) و واریانس (

) به عنوان شاخصهای بازدهی مورد انتظار و مخاطره

استفاده میشود ( ،)Lee & Lee, 2006, pp. 457-458در این مطالعه نیز این دو معیار آماری
به عنوان شاخصهای بازدهی و مخاطره در نظر گرفته میشوند.

* .هرچند در روش تفكیكی به صورت عملی سپردهگذاران ،سهمها را تعیین مینماینـد ،امـا جهـت امكـان
مقایسه تحت شرایط یكسان ،فرض میشود در هر دو روش مقدار این نسبت ( ،)λمساوی باشد.
** .در هر دو روش ،طرف قرارداد سپردهگذاران ،بانک میباشد و ازاینرو میتوان چنین فرضی را در نظـر
گرفت.
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ازآنجاکه در مباحث مربوط به انتخاب داراییها ،بحث اصلی روی سه ویژگی یک

در مباحث آماری بیان میشود با تعیین توزیع آماری یک متغیر ،مقدار میانگین و
واریانس آن نیز معین میگردد؛ بنابراین در گام نخست بایستی توزیع آماری متغیر بازدهی
کل قراردادهای مشارکتی ( )Xmsو بازدهی کل قراردادهای مبادلهای ( )Xmbمشخص گردد.
جهت تعیین توزیع بازدهی کل قراردادهای مشارکتی و مبادلهای فرض میشود:
 .4در قراردادها ،نكول و عدم بازپرداخت تسهیالت به صورت تصادفی رخ
میدهد و نمیتوان از پیش آن را تعیین نمود.
 .1در هر قرارداد امكان نكول و عدم بازپرداخت تسهیالت ،مستقل از قراردادهای
دیگر میباشد؛ بنابراین بازدهی نهایی قراردادهای مشارکتی از یكدیگر و
همچنین بازدهی نهایی قراردادهای مبادلهای از یكدیگر مستقل میباشند.

*

 .9تعداد قراردادهای مشارکتی و مبادلهای پرداخت تسهیالت توسط بانکها،
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بسیار زیاد باشد.
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با توجه به فرض نخست ،بازدهی قرارداد مشارکتی iام ( )Ximsو بازدهی قرارداد
مبادلهای jام ( )Xjmbمتغیرهای تصادفی میباشند .همچنین با در نظر گرفتن هر سه فرض،
متغیر بازدهی کل قراردادهای مشارکتی ( )Xmsکه میانگین وزنی (ترکیب خطی) آنها
میباشد بر اساس قضیه حد مرکزی ،توزیع نرمال دارد.

**

همچنین متغیر بازدهی کل

قراردادهای مبادلهای ( )Xmbدارای توزیع نرمال میباشد و آنها را میتوان به صورت زیر
نشان داد:
)1

)

(

)9

)

(

که در آن میانگین ( ) و واریانس (

) به عنوان شاخصهای بازدهی و مخاطره میباشند.

* .این فرض ،از وجود ارتبـاط درون هـر دسـته از قراردادهـا کـه مـیتوانـد ناشـی از ارتباطـات مختلـف
دریافتکنندگان تسهیالت باشد اغماض میکند.
** .ازآنجاکه متغیر بازدهی کل ،میانگین وزنی بازدهی تعداد زیادی قرارداد (متغیر تصادفی) مستقل میباشد،
بر اساس قضیه حد مرکزی دارای توزیع نرمال میباشد .برای مطالعه بیشتر در مورد قضـیه حـد مرکـزی
ر.ک به( :راس ،4934 ،ص.)143-141

ازآنجاکه سهم قراردادهای مشارکتی از کل تسهیالت معادل ( )λمیباشد ،در حالت
تلفیقی ،بازدهی کل تسهیالت پرداختی که ترکیب خطی از متغیر بازدهی هر دو نوع قرارداد
میباشد ،به صورت زیر قابل محاسبه است:
)

)1

(

به دلیل آنكه سود کل تسهیالت پرداختی ،به صورت ترکیب خطی از دو متغیر با توزیع
نرمال میباشد ،توزیع نرمال دارد ( )Lovric, 2011, p.997که میانگین و واریانس آن با
توجه به قضایای مربوط به امید ریاضی و واریانس به صورت زیر خواهد بود (جلیلی
خشنود ،4939 ،ص:)111-111
(

)

و

(

)
))

)1
که در آن )

و

(

(
و

(

)
)

و (
(

برابر کواریانس بین بازدهی قراردادهای مشارکتی و بازدهی
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قراردادهای مبادلهای میباشد.
به سپردهها در دو روش بانكداری بدون بهره با سپردههای تلفیقی و تفكیكی مقایسه
میگردد و پس از آن سود انتظاری سپردهها در دو روش ،مقایسه میشود.

مقایسه دو روش از نظر سود تعلقیافته اولیه به سپردهها
در روش سپردههای تلفیقی سود تعلقیافته اولیه به سپردهگذاران به صورت یكسان و در
قالب سود علیالحساب ( )μdبا مخاطره صفر میباشد .در روش تفكیكی به دو نوع سپرده
سودهای متفاوت پرداخت میگردد؛ بهنحویکه به سپردههای مبادلهای سود ثابت  μdmbو به
سپردههای مشارکتی سود علیالحساب  μdmsپرداخت میشود که هر دو آنها نیز بدون
مخاطره میباشند .در چنین شرایطی اگر بانکها سود علیالحساب یا قطعی هر یک از انواع
سپرده ها را به صورتی تعیین نمایند که با وجود مخاطره ،بتوانند با احتمال بیش از 33
درصد ،سود علیالحساب یا قطعی بدون مخاطره سپردهها را از محل ارائه تسهیالت ،کسب
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حال که فروض اساسی جهت مقایسه دو روش تعیین شد ،نخست سود تعلقیافته اولیه

و پرداخت کنند ،میبایست سود مورد نظر را با کسر سه برابر انحراف معیار از میانگین
متغیر بازدهی تسهیالت تعیین* و پرداخت نمایند:

**

)1
)3
)3
حال میتوان پرداخت سود تعلقیافته اولیه (سود علیالحساب) در روش تلفیقی ( )μdو
کل سود تعلقیافته اولیه (سود بدون مخاطره) در دو دسته سپردههای مبادلهای ( )μdmbو
مشارکتی ( )μdmsدر حالت تفكیكی را با یكدیگر مقایسه نمود .برای این کار کافی است
مقادیر میانگین و واریانس سود کل تسهیالت پرداختی در روش تلفیقی ـ بر اساس معادله
پنج ـ در معادله سود تعلقیافته اولیه این روش (معادله هشت) جایگذاری شود:
102

)

)

)3

و

(

)

(

(

(

)

√
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با توجه به تعریف ضریب همبستگی بین بازدهی تسهیالت مشارکتی و مبادلهای
(:)rms,mb
)⁄

)43

(

و

و

میتوان نتیجه گرفت:
)44

)

و

(

و

و با جایگذاری نتیجه فوق بهجای کواریانس بین بازدهی قراردادهای مشارکتی و
مبادلهای در معادله نه و بازنویسی آن رابطه زیر به دست میآید:

)

)41

و

)

(

)

(
(

√

* .فرض میشـود کـه در هـر دو روش کـارمزد یكسـان باشـد و چـون در نتـایج تحلیـل تـأثیر نـدارد ،از
اضافهنمودن کارمزد و پیچیدهکردن موضوع صرفنظر شده است.
** .به دلیل اینكه متغیرهای بازدهی دارای توزیع نرمال میباشند و در توزیع نرمال ،با احتمـال بـیش از 33
درصد (دقیق  33/33درصد) ،مقدار پیشامد نهایی بزرگتر از مقـدار میـانگین منهـای سـه انحـراف معیـار
(

) خواهد بود (جلیلی خشنود ،4939 ،ص.)Jones, 2008, P.102 /193

ضریب همبستگی در شرایط همبستگی کامل مثبت (تغییرات دو متغیر به صورت کامل
همجهت یكدیگر) عدد مثبت یک و در شرایط همبستگی کامل منفی (تغییرات دو متغیر به
صورت کامل خالف جهت یكدیگر) عدد منفی یک خواهد بود؛ ازاینرو ضریب همبستگی
همواره عددی بین  -4الی  +4میباشد؛ بنابراین میتوان نوشت:
)

(

و

)49

و

}

و

و

و ازآنجاکه  λو  1- λاعدادی مثبت ـ بین صفر و یک ـ میباشند میتوان نتیجه گرفت:
)41

)

(

)

(

بنابراین با افزودن مقدار ثابت

)

و

(

به دو طرف نامساوی و

سپس جذرگیری از هر دو طرف ،خواهیم داشت:

)41

)

(

)

(

√
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و

)

(

)

(

√
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که با ضرب دو طرف نامساوی در عدد  ،-9رابطه نامساوی تغییر جهت میدهد:
و

)41

)

(

)

(

√

)

(

)

(

√

)

حال با اضافه نمودن عبارت

(

به هر دو طرف نامساوی

میتوان رابطه زیر را به دست آورد:
)

و

)43

)

)

(

(
)

(

)
(

(
√

و با سادهسازی ،طرف راست این نامساوی به صورت زیر خالصه میشود:

√
)

(

(

)

)
)

)
|

)43

(

√

(
)

(√

)

(

|

)

(

(

ازآنجاکه مقدار درون قدرمطلق یعنی

)

(

)

همواره عددی مثبت

میباشد ،میتوان از قدرمطلق صرفنظر نمود و طرف راست را خالصهتر نمود:
)

)43

)

(

)

)
(

|

(

)

(
()

(

|

)
(

)
)

(

(
(

که در نهایت نامساوی را میتوان به صورت خالصه چنین نوشت:
)13
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)

(

در طرف چپ سود اولیه تعلقیافته به سپردههای روش تلفیقی و در طرف راست
ترکیبی با نسبت مشابه روش تلفیقی ،از سود اولیه تعلقیافته به سپردههای مشارکتی و
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مبادلهای در روش تفكیكی نوشته شده است؛ به بیان دیگر ،سود اولیه پرداختی به کل
سپردهها در روش تلفیقی بیشتر یا مساوی با سود اولیه پرداختی به کل سپردهها در روش
تفكیكی میباشد .اگر بیشتربودن سود اولیه پرداختی به سپردهگذاران در روش تلفیقی به
میزان بسیار ناچیزی نیز تحقق یابد *،در روش تلفیقی این امكان برای فرد سپردهگذار به
وجود میآید که به قسمتی از مبلغ سود انتظاری خود زودتر دسترسی داشته باشد و از
سپردهگذاری مجدد آن در مقایسه با روش تفكیكی در کل ،سود بیشتری کسب نماید؛
بنابراین با این تحلیل و مقایسه به نظر میآید که روش تلفیقی در مقایسه با روش تفكیكی
برای سپردهگذاران بهتر یا حداقل بیتفاوت باشد.
دلیل پرداخت سود اولیه بیشتر به سپردهگذاران در روش تلفیقی را میتوان یكی از نتایج
تنوعبخشیدن ( )Diversificationدر نظریه سبد داراییهای مارکویتز ( Markowitz’s
* .با توجه به اینكه حالت تساوی در زمان یک بودن ضریب همبستگی ـ که بسیار بهندرت اتفاق میافتـد ـ
رخ میدهد ،رابطه شماره بیست نشان میدهد که در بیشتر مواقع سود بدون مخاطره سپردههـای تلفیقـی
بیش از ترکیب سودهای بدون مخاطره (سود علیالحساب سپردههای مشارکتی و سود قطعی سپردههـای
مبادلهای) در روش تفكیكی خواهد بود.

 )Portfolio Theoryتحلیل نمود .با توجه به نظریه سبد داراییهای مارکویتز این نتیجه به
دست میآید که تنوعبخشیدن و ترکیب داراییهای با بازدهی و مخاطره مختلف در اغلب
موارد بهتر از انتخاب یک دارایی به تنهایی میباشد؛ زیرا سبب توزیع و کاهش مخاطره
میگردد ( .)Lai & Xing, 2008, p.67در مطالعه حاضر بایستی به این نكته توجه نمود که
کاهش مخاطره از طریق ترکیب گزینهها برای بانک مفهوم دارد .به بیان دقیقتر چون بانک
سود تعلقیافته اولیه سپردههای تلفیقی را بر اساس ترکیب قراردادهای مبادلهای و مشارکتی
پرداخت مینماید ،این ترکیب در مقایسه با قراردادهای مبادلهای یا قراردادهای مشارکتی به
تنهایی ،دارای مخاطره کوچکتر یا مساوی میباشد؛ ازاینرو سود اولیه پرداختی به
سپرده گذاران که پس از کسر سه انحراف معیار (شاخص مخاطره) مشخص میگردد ،در
روش تلفیقی بزرگتر یا مساوی ترکیب یكسان (سهم یكسان) سود علیالحساب
سپردههای مشارکتی و سود قطعی سپردههای مبادلهای در روش تفكیكی میشود؛ به عبارت
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دیگر در اینجا میبایست مراقب بود که بر اساس وجود دو گزینه پیش روی سپردهگذاران
نظر سودهای پرداختی اولیه به سپردهها ،میبایست به وجود دو گزینه پیش روی بانک در
روش تلفیقی توجه نمود و نظریه سبد داراییهای مارکویتز را برای بانک در نظر گرفت.

مقایسه از نظر سود انتظاری به سپردهها
برای بررسی روحیات و ترجیحات افراد در بحثهای مالی ،از منحنیهای بیتفاوتی
(مطلوبیت یكسان) در فضای دوبعدی بازدهی ) (μو مخاطره ( σیا  )σ2استفاده میشود.
افراد در این مباحث به سه دسته افراد مخاطرهگریز ( ،)Risk Averterمخاطرهپذیر ( Risk
 )Loverو بیتفاوت (خنثی) ( )Risk Neutralتقسیم میگردند ( & Cuthbertson

 .)Nitzsche, 2004, p.14منحنیهای بیتفاوتی افراد مخاطرهگریز دارای شیب مثبت ،ولی
این منحنیها برای افراد مخاطرهپذیر شیب منفی دارد و در مورد افراد خنثی شیب صفر
دارد که این تفاوت را میتوان در قسمت الف شكل یک ،برای افراد مخاطرهگریز ( Aو
 ،)Bمخاطرهپذیر ( )Lو خنثی ( )Nمشاهده کرد .ازآنجاکه غالب افراد مخاطرهگریز
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در روش تفكیكی ،مسیر اشتباه جهت تحلیل انتخاب نشود؛ بلكه جهت مقایسه دو روش از

میباشند* منحنی بیتفاوتی دو نفر مخاطرهگریز ( Aو  )Bبا میزان متفاوت مخاطرهگریزی
در نمودار ترسیم شده است .با توجه به شكل ،این دو نفر برای آنكه از ترکیب بازدهی و
مخاطره نخست ( σ4و  )μ4به بازدهی بیشتر ( )μ1برسند ،حاضرند مقدار مخاطره بیشتری را
بپذیرند ،اما با توجه به روحیات متفاوت میزان این مخاطره اضافه بین آنها متفاوت میباشد؛
بهنحویکه فرد مخاطرهگریز شدید ( )Aمخاطره اضافی کمتری را برای رسیدن به بازدهی
بیشتر ،در مقایسه با فرد مخاطرهگریز ضعیف ( )Bمیپذیرد (

4
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2

1

الف) منحنی بیتفاوتی افراد مخاطرهگریز

ب) محدوده ترکیب بازده و مخاطره در روش

( Aو  ،)Bمخاطرهپذیر ( )Lو خنثی ()N

سپردههای تلفیقی

شکل  :1منبع)Lee, et al., 2010, pp.76,78( :

جهت بررسی تأثیر تفاوت روحیات افراد ،عالوه بر میزان مخاطرهگریزبودن افراد،
میبایست به ترکیبهای قابل انتخاب از سوی افراد نیز توجه نمود .در روش سپردههای
تلفیقی به افراد سپردهگذار به صورت یكسان سود علیالحساب که مطابق نمادهای

* .با توجه به فرض مقعربودن منحنیهای بیتفاوتی افراد میتوان ثابت کرد این افراد مخاطرهگریز میباشند
(.)Huang, 1988, p.95

بهکاررفته در مبحث قبل ،این سود علیالحساب برابر با ( )μdو مخاطره* صفر میباشد .در
روش تفكیكی به دو نوع سپرده سودهای متفاوت پرداخت میگردد؛ بهنحویکه به
سپردههای مبادلهای سود ثابت  μdmbو به سپردههای مشارکتی سود علیالحساب  μdmsکه
هر دوی آنها نیز بدون مخاطره میباشند ،پرداخت میگردد .در واقع سود علیالحساب
روش تفكیكی را میتوان ترکیب خطی سود ثابت سپردههای مبادلهای و سود علیالحساب
سپردههای مشارکتی در نظر گرفت

**

و نقطهای در خط واصل بین این دو مقدار روی

محور عمودی (محور بازدهی) قرار میگیرد.
اما سود انتظاری که پیشبینی میشود به سپردهها تعلق یابد و تفاوت اصلی دو روش را
در آن میتوان یافت ،در روش تلفیقی شامل یک محدوده مثلثی میباشد

***

که برحسب

میزان دقیق ضریب همبستگی میان بازدهی قراردادهای مبادلهای و قراردادهای مشارکتی
میتوان آن را به معادله یک خط محدودتر نمود (مطابق قسمت ب شكل یک) .سود
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انتظاری در روش سپردههای تفكیكی خط واصل بین سود ثابت سپردههای مبادلهای
می گردد .مقایسه این دو سود انتظاری که در قسمت الف شكل دو قابل مشاهده است،
نشان میدهد سود انتظاری در روش تلفیقی ،شامل ناحیهای باالتر از خط ترکیب دو نوع
سپرده در روش تفكیكی میباشد .جهت دقت بیشتر در نتیجهگیری ،در ادامه سه حالت

* .در این مبحث به جای واریانس به وسیله انحراف معیار نمایش داده میشود.
** .با توجه به اینكه غالب افراد جامعه مخاطرهگریز میباشند ،میتوان ثابت نمود کـه بایسـتی رابطـه میـان
سودهای بدون مخاطره به سپردهها و بازدههای انتظاری قراردادها به صورت زیر باشد:
در ضمن فرض میشود عالوه بر آنكه بانک سودهای انتظاری و مخاطره آنها را میداند ،با اطالعرسانی ،به
سپردهگذاران نیز این اطالعات را منتقل مینماید ،در غیر این صورت تمامی سپردهگذاران به دلیـل آنكـه
سود بدون مخاطره سپرده مبادلهای بیشتر از سود بدون مخاطره سپرده مشارکتی میباشد ،وجـوه خـود را
تنها در سپرده مبادلهای قرار خواهند داد.
*** .در پیوست اثبات شده است.
**** .برای پرهیز از پیچیدگی غیر ضروری از کارمزد بانکها صرفنظر شده است.
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( )μdmbبدون مخاطره و بازدهی عقود مشارکتی

****

( )μdmsبا مخاطره  σmsرا شامل

خاص ضریب همبستگی میان بازدهی قراردادهای مبادلهای و بازدهی قراردادهای مشارکتی
(یک ،صفر و منفی یک) مورد بررسی قرار میگیرد.

1

2

3
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الف) مقایسه محدوده سود انتظاری در دو روش

ب) مقایسه سود انتظاری در دو روش

بانكداری بدون بهره

بانكداری بدون بهره با فرض ضریب
همبستگی یک
شکل 2

در حالت نخست که ضریب همبستگی بین بازدهی دو دسته قراردادهای مشارکتی و
مبادلهای عدد یک در نظر گرفته میشود *،مطابق قسمت ب شكل دو در روش تلفیقی،
بانک با توجه به ترکیب قراردادهای مبادلهای و مشارکتی ،نقطهای را روی خط  BAبه
* .چنین حالتی که همبستگی مثبت کامل بـین دو دسـته قراردادهـای مشـارکتی و مبادلـهای برقـرار شـود،
بهندرت اتفاق میافتد؛ اما چون یكی از حالتهای حدی میباشد ،جهت مقایسه در نظر گرفته شده است.

عنوان سود انتظاری و مخاطره مرتبط با آن انتخاب مینماید و این انتخاب که روی خط
 ABقرار دارد را به سپردهگذاران اطالع میدهد .میتوان نشان داد افراد مخاطرهگریز شدید
ـ فرد  Aنماینده این گروه میباشد ـ در روش تفكیكی میتوانند به مطلوبیتهای باالتری
در مقایسه با روش تلفیقی برسند .در واقع ازآنجاکه محدوده خط  DFکه در روش تفكیكی
در اختیار سپردهگذاران میباشد ،به سپردهگذاران امكان میدهد تا به مقادیر پایینی از
مخاطره دست یابند که در شرایط تلفیقی رسیدن به آن میزان مخاطره امكانپذیر نمیباشد؛
بنابراین افراد مخاطرهگریز شدید در مقایسه با روش تلفیقی ،روش تفكیكی را که امكان
رسیدن به مخاطرههای پایینتر میدهد بر میگزینند.
در صورتی که ضریب همبستگی میان بازدهی قراردادهای مبادلهای و مشارکتی برابر
صفر باشد ،بانک در روش تلفیقی با در نظر گرفتن ترکیب بهینه قراردادهای مبادلهای و
مشارکتی ،نقطهای را روی کمان ( BAقسمت الف شكل سه) به عنوان سود انتظاری و
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مخاطره مرتبط با آن انتخاب مینماید و انتخابش را به سپردهگذاران اطالع میدهد .اگر
بانک میتواند به مقادیر مخاطره موجود در کمان  BGبا سود انتظاری باالتر روی کمان
 AGدست یابد .با توجه به شكل ،در مقایسه با حالت قبل ،روش تلفیقی برای افراد
بیشتری ،در مقابل ترکیب سپردههای مبادلهای و مشارکتی روش تفكیكی ،دستیابی به
مطلوبیت باالتر را ممكن میسازد؛ زیرا در مقایسه با حالت قبل محدوده مخاطره
کوچکتری در روش تفكیكی وجود دارد که در روش تلفیقی قابل دسترسی نمیباشد؛
یعنی مقادیر مخاطره صفر تا حداقل مخاطره امكانپذیر در روش تلفیقی است که معادل
√⁄

میباشد *.ترکیب این محدوده مخاطره با مقادیر متناظر سود

انتظاری در قسمت الف شكل سه ،خط  DHرا به وجود میآورد.

* .در پیوست اثبات شده است.
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فرض شود بانک عقالیی رفتار نماید این انتخاب روی کمان  AGقرار خواهد گرفت؛ زیرا
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الف) مقایسه سود انتظاری در دو روش

ب) مقایسه سود انتظاری در دو روش بانكداری

بانكداری بدون بهره با فرض ضریب همبستگی بدون بهره با فرض ضریب همبستگی منفی یک
صفر
شکل 3

قسمت ب شكل سه ،حالت سوم را نشان میدهد که ضریب همبستگی میان بازدهی
قراردادهای مبادله ای و مشارکتی برابر منفی یک در نظر گرفته شده است .در این حالت،
برای هیچ فردی امكان ندارد از ترکیب سپردههای مبادلهای و مشارکتی در روش تفكیكی،
میزان مخاطرهای را به دست آورد که در روش تلفیقی قابل دسترسی نباشد؛ بنابراین تمامی
افراد در این حالت از روش تلفیقی مطلوبیت بیشتری کسب مینمایند؛ زیرا ترکیبهای
قابل دسترس در روش تلفیقی در مقایسه با ترکیبهای ممكن در روش تفكیكی بازدهی
بیشتری با مخاطره یكسان به سپردهگذاران پرداخت مینماید .همچنین در روش تلفیقی

اگرچه دو خط  BCو  ACدر دسترس میباشند ،اما با فرض رفتار عقالیی بانک ،خط BC

در برابر بخشی از خط  ACکه دارای مخاطره مشابه میباشد ،مغلوب میگردد؛ زیرا با
داشتن مخاطره یكسان ،بازدهی مورد انتظار در خط  ABبیشتر میباشد.
با توجه به این مباحث به نظر می رسد اگر ترکیبی از هر دو روش بانكداری بدون بهره
در جامعه و در اختیار سپرده گذاران قرار داده شود ،تمامی افراد میتوانند به حداکثر
مطلوبیت خود از ترکیبهای مختلف دست یابند *.در شكل چهار چنین حالتی ترسیم شده
است .در واقع در این حالت سپردهگذاران با سه نوع سپرده (مبادلهای ،مشارکتی و تلفیقی)
جهت انتخاب روبهرو میشوند؛ ازاینرو میتوان ترکیبهای در دسترس سپردهگذاران را
محدوده مثلث هاشورخورده در شكل ،در نظر گرفت **.با مشخصبودن ضریب همبستگی
بین بازدهی قراردادهای مبادلهای و مشارکتی ،همانگونهکه در مباحث قبلی درباره روش
تلفیقی بیان گردید ،این محدوده دقیقتر مشخص میشود .همچنین اگر تصمیم
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سپردهگذاران هماهنگ با نظریه سبد دارایی مارکویتز فرض شود ،آنگاه این محدوده به دو
سمت راست خط  )DCیا سپردههای تلفیقی و مشارکتی (هاشور زیر خط  )ACرا انتخاب
میکنند؛ زیرا با فرض مخاطرهگریزبودن سپردهگذاران ،ترکیب سپردههای مبادلهای و
مشارکتی (خط  ) ADبه نسبت دو ترکیب قبل ،با مخاطره یكسان دارای بازدهی کمتری
میباشد.

* .موسویان ( 4931و  )4931نیز چنین پیشنهادی را مطرح نموده است.
** .ازآنجاکه ضریب همبستگی بین سپردههای تلفیقی بـا سـپردههـای مبادلـهای همچنـین بـا سـپردههـای
مشارکتی همواره یک میباشد ـ سپردههای تلفیقی ترکیب خطی آنهاست ـ ،بنابراین تنها خط واصل بـین
آنها را میتوان در نظر گرفت.
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خط کاهش مییابد و سپردهگذاران همواره ترکیبی از سپردههای مبادلهای و تلفیقی (هاشور

3
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شکل  :4ترکیب دو حالت بانکداری بدون بهره
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جمعبندی و نتیجهگیری
در این مطالعه کوشش شد با طراحی یک الگوی نظری و تحلیل آن این فرضیه بررسی گردد
که تجهیز منابع مالی از طریق سپردهها در بانكداری بدون بهره به روشهای مختلف تلفیقی و
تفكیكی ،سبب بهدستآمدن نتایج متفاوتی خواهد شد .جهت بررسی این فرضیه از دو معیار
سود تعلقیافته اولیه به سپردهها و سود انتظاری آنها در دو روش سپردههای تلفیقی و
تفكیكی استفاده شد .با توجه به نتایج مطالعه فرضیه مزبور تأیید شد که در ادامه به صورت
خالصه تفاوت بهرهگیری از دو روش تلفیقی و تفكیكی به لحاظ معیارهای استفادهشده ،بیان
میگردد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از مقایسه سود تعلقیافته اولیه ،این سود در روش تلفیقی
بیشتر یا تحت شرایطی ـ یک بودن ضریب همبستگی بازدهی قراردادهای مبادلهای و
مشارکتی ـ برابر سود تعلقیافته اولیه سپردهها در روش تفكیكی میباشد .این امر را میتوان
با توجه به نظریه سبد داراییهای مارکویتز تحلیل نمود؛ زیرا تنوعبخشیدن و ترکیب
داراییهای با بازدهی و مخاطره مختلف از سوی بانک در روش سپردههای تلفیقی
(پرداخت سود اولیه بر اساس ترکیب دو دسته قراردادهای مبادلهای و مشارکتی) اغلب بهتر

از انتخاب یک دارایی به تنهایی در روش سپردههای تفكیكی (پرداخت سود اولیه بر اساس
قراردادهای مبادلهای یا مشارکتی) میباشد؛ زیرا سبب توزیع و کاهش مخاطره میگردد.
مقایسه سود انتظاری سپردهها در دو روش بانكداری بدون بهره که در آن ترجیحات
سپردهگذاران (درجه مخاطرهگریزی) نیز در نظر گرفته شد ،در کل نتایج مشابهی در پی
داشته است؛ بهنحویکه بار دیگر در بیشتر موارد برای مخاطره یكسان ،سود انتظاری روش
تلفیقی در مقایسه با ترکیبهای مختلف سپردههای تفكیكی بیشتر میباشد .تنها در شرایطی
که ضریب همبستگی میان بازدهی دو دسته قراردادهای مشارکتی و مبادلهای مخالف منفی
یک باشد ،به دلیل در دسترسبودن مخاطرههای ناچیز در روش سپردههای تفكیكی ،برای
افراد مخاطرهگریز شدید ،امكان دستیابی به مطلوبیت بیشتر وجود دارد؛ ازاینرو بهترین
روش اجرای بانكداری بدون بهره از نظر سود انتظاری سپردهها ،ترکیب دو روش
سپردههای تلفیقی و تفكیكی میباشد تا تمامی افراد با ترجیحات متفاوت (درجه
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مخاطرهگریزی) بتوانند به بیشترین مطلوبیت خود برسند.
انتظاری سپردهها) برای تعیین روش مناسبتر اجرای بانكداری بدون بهره ـ سپردههای
تلفیقی و تفكیكی ـ انجام شده است؛ لذا برای مطالعات آتی در این زمینه پیشنهاد میگردد
جهت تحلیل و مقایسه تكمیلی ،اثر اجرای بانكداری بدون بهره به روشهای سپردههای
تلفیقی و تفكیكی ،در سطح اقتصاد کالن نیز بررسی و مقایسه گردد.
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 تعیین محدوده پرداخت سود انتظاری در روش سپردههای تلفیقی:1 پیوست
 ترکیبی از سود قراردادهای مبادلهای و،با توجه به اینكه سود سپردهها در روش تلفیقی
 جهت بهدستآوردن محدوده پرداخت سود انتظاری سپردهها در این،مشارکتی میباشد

روش ،می بایست از ترکیب بازدهی مورد انتظار و مخاطره قراردادهای مبادلهای و مشارکتی
استفاده گردد .بر اساس اینكه سهم قراردادهای مشارکتی ( ) و سهم قراردادهای مبادلهای
) در نظر گرفته شده است ،با توجه به رابطه پنج میتوان روابط زیر را نوشت:

(

)

)14
)

)11

و

)

(

(

و بر اساس آنكه در بخش مقایسه سود

(
(

)

انتظاری ،از انحراف معیار جهت

مشخص نمودن مخاطره استفاده شده است ،انحراف معیار سود انتظاری در روش سپردههای
تلفیقی ،با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان بازدهی انتظاری قراردادهای مشارکتی و
مبادلهای (
116

) به صورت زیر خواهد بود:

و

)19

)

و

(

(

)

√
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از سوی دیگر میتوان سهم سپردههای مشارکتی و مبادلهای را بر حسب بازدهی
انتظاری قراردادهای مشارکتی (

) و

) ،بازدهی انتظاری قراردادهای مبادلهای (

بازدهی انتظاری ترکیب آنها ( ) به صورت زیر بازنویسی نمود:
)

)11
و

حال با تعریف

(و

میتوان

و

سهم سپردههای مشارکتی و مبادلهای را به صورت زیر بازنویسی نمود:
)

)11

(و

و با جایگذاری آنها در رابطه انحراف معیار خواهیم داشت:
)

و

) )11

و

)

(

(

)

)

) (√

(

(

( ) (√

(اختالف

در واقع رابطه فوق انحراف معیار سپرده تلفیقی را به صورت تابعی از متغیر

بازدهی انتظاری تلفیقی و بازدهی قراردادهای مبادلهای) نشان میدهد؛ زیرا انحراف
معیارهای قراردادهای مشارکتی و مبادلهای (

و

انتظاری قراردادهای مشارکتی و مبادلهای (

و

) ،ضریب همبستگی میان بازدهی
(اختالف بازدهی انتظاری

) و

قراردادهای مشارکتی و مبادلهای) اعداد ثابت و معینی میباشند .حال جهت بهدستآوردن
کمترین انحراف معیار سپرده تلفیقی ،کافی است از رابطه فوق نسبت به متغیر
گرفته و مساوی صفر قرار داده شود:

)

و

)13

)

و

)

)

(
(

مشتق

(
(

)

(√

بنابراین خواهیم داشت:
)13

و

(

)

(

)

و

)13

و

برقرار میباشد ،بهراحتی میتوان ثابت کرد که مخرج کسر

ازآنجاکه

بزرگتر از دو برابر صورت کسر میباشد:
)

)93

و

بنابراین مقدار متغیر

(

و

که انحراف معیار را حداقل میسازد کمتر از نصف مقدار s

میباشد .برای سه حالت خاص ضریب همبستگی میتوان این مقدار را به صورت زیر
مشخص نمود:

*

* .در کتاب آدامز و دیگران ( )Adams, et al, 2003, pp.231-232و همچنین در مقاله چن و
 )et al., 2010, p.169مقدار نهایی وزن دو دارایی در سبد داراییها یعنی

)

دیگران ( Chen,

( و  ،برحسب انحـراف

معیار دو دارایی ،محاسبه و گزارش شدهاند؛ اما به صورت نسبتهای بهدستآمده در مقاله حاضر ،بحـث
ننمودهاند و ازاینرو کوچکتر از نصفبودن نیز تنها در مقاله پیش رو اثبات شده است.
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با حل این معادله برای متغیر  yسرانجام رابطه زیر به دست میآید:
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)
)

(

(

(

)

و

)94

و
)
(

)

(
)

(

و

{

با جایگذاری این سه مقدار به جای متغیر  yدر معادله  11مشخص میگردد که کمترین
مقدار ممكن انحراف معیار ،مقدار صفر میباشد که در حالت ضریب همبستگی  -4به
دست میآید *.همچنین در حالتی که ضریب همبستگی  -4میباشد ،میتوان معادله  11را
به صورت زیر بازنویسی نمود:
)
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)91

|

)

(

(

) (|

)

)

)

(

(

) (√

) ((√
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که نشان می دهد در این حالت انحراف معیار تابعی قدر مطلقی درجه یک از متغیر y

می باشد و در نقطه حداقل انحراف معیار (مقدار صفر) به صورت خط شكسته میباشد؛
بنابراین در حالتی که ضریب همبستگی برابر  -4است ،ترکیبهای ممكن بازدهی
قراردادهای مبادله ای و مخاطره آنها با بازدهی قراردادهای مشارکتی و مخاطره آنها مشابه
منحنی  ACBدر شكل پنج میباشد .جهت تعیین دقیق نقطه  Cروی محور مختصات،
میتوان به روش زیر عمل نمود.

* .در حالتی که ضریب همبستگی میان بازدهی انتظاری قراردادهای مبادلهای و مشارکتی صفر باشد ،مقـدار
انحراف معیار

√⁄

و در حالتی که ضریب همبستگی یک و منفی یک است ،انحراف

معیار صفر میگردد؛ اما باید توجه داشت که در حالت ضریب همبستگی یک مقدار  yبهدستآمده منفـی
میباشد ـ انحراف معیار قراردادهای مبادلهای کوچکتر از انحـراف معیـار قراردادهـای مشـارکتی اسـت
(

) ـ و بنابراین حداقل مقدار انحراف معیار در حالت ضریب همبستگی یک ،برابـر انحـراف

معیار قراردادهای مبادلهای میباشد.

ازآنجاکه دو مثلث  AIEو  CJEمتجانس میباشند ،پس نسبت اضالع متناظر آنها
یكسان میباشد؛ بنابراین میتوان نوشت:
)99

(

)
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شکل 5

همچنین در حالتی که ضریب همبستگی برابر یک باشد ،میتوان معادله  11را به
صورت زیر بازنویسی نمود:
)

)91

|

)

(

(

) (|

)

)

(

)

(

) (√

) ((√

و ازآنجاکه تمامی مقادیر آن مثبت میباشند ،میتوان از قدرمطلق صرفنظر نمود و
معادله انحراف معیار را در این حالت با جایگذاری تعریفهای معادله  11به صورت زیر
بازنویسی نمود:
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-σ

)91

)

(

که معادله خطی راست میباشد و از دو نقطه بازدهی قراردادهای مشارکتی و مخاطره
آنها و بازدهی قراردادهای مبادله و مخاطره آنها میگذرد (خط )AB؛ بنابراین محدوده
ترکیبهای مختلف برای بازدهی و مخاطره سپردهها در روش تلفیقی برابر مثلث ABC

میباشد.
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