
 چکیده:

گذاری بازاری و ارزیابی ارزشمند به های واقعی، محققان را عالقههای سهام با فراوانی زیاد و در زمانبودن قیمتدر دسترس

به  کند. با توجهه است، چرا که تحلیل سنتی ترازنامه را تکمیل میدها و نهادهای مالی کرهای بنگاهریسک بازدهی دارایی

و فاصله  هاآن ها و ریسکهای بانکی ارزش بازاری داراییبرای محاسبه1گذاری اختیار این موضوع، این رساله از مدل ارزش

های داراییاری ی ارزش بازمچنین برای محاسبهو ه 1۳۸۹-1۳۹۲ی منتخب در دورههای خصوصی تا نکول بانک

در کند. استفاده می 1۳۹۰-1۳۹۳ی ی منتخب در دورههای بیمهها و فاصله تا نکول شرکتهای بیمه و ریسک آنشرکت

ها محاسبه تا نکول آنها و فاصله های و ریسک بازدهی داراییسال ارزش بازاری دارایی ۴بانک طی  ۸این رساله ابتدا برای 

های و فاصله تا نکول محاسبه متوسط ارزش بازاری و ریسک بازدهی دارایی چنینر گرفت. همرد مقایسه قراوشد و سپس م

های و فاصله تا نکول این چنین متوسط ازش بازاری و ریسک بازدهی داراییشد و سپس مورد مقایسه قرار گرفت. هم

 ن ارزش را بانکدهد که باالترینشان میشولز  -بلک  -سال محاسبه و مقایسه شد. نتایج مدل مرتون  ۴ها برای این بانک

ها و فاصله تا نکول هر ی ریسک بازدهی داراییسال داشته است. درباره ۴بانک سینا طی این ترین ارزش را ملت و پایین

نک اترین را بباالترین ریسک را بانک پاسارگاد و پایین 1۳۹۲سال نتایج مقایسه متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، در سال 

چنین، را بانک اقتصاد نوین داشته است. همترین فاصله ترین فاصله تا نکول را بانک ملت و کمملت و در همین سال بیش

سال روند افزایشی را از خود نشان داد.  ۴ها طی این های کل بانکبازدهی دارایی متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک

ها به دهد که به طور متوسط کل بانکدهد که نشان مینزولی را از خود نشان میها روند متوسط فاصله تا نکول کل بانک

های دیگر است. با توجه بیشتر از سال 1۳۹۲تا  1۳۹1اند. البته شیب کاهش از سال تر شدهسال نزدیک ۴نکول طی این 

روند کاهشی  Zی متوسط نمرهبانک افزایش یافته است و  ۸سال برای  ۴که متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این به این

تر ها به نکول نزدیکسال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ۴این موضوع به معنی این است که طی این  داشته است،

رات منفی متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده اند. شاید بتوان گفت که اثشده

 است. 

و ریسک بازدهی  ها و ریسک بازدهی داراییسال ارزش بازاری دارایی ۴شرکت بیمه طی  ۶چنین در این رساله برای هم

ها محاسبه شد و سپس مورد مقایسه قرار گرفت. سپس، متوسط ارزش بازاری و ریسک بازدهی ها و فاصله تا نکول آندارایی

شولز  –بلک  –سال محاسبه و مقایسه شد. نتایج مدل مرتون  ۴ای این های بیمه برها و فاصله تا نکول این شرکتدارایی

سال داشته  ۴طی این ترین ارزش را شرکت بیمه پاسارگاد دهد که باالترین ارزش را شرکت بیمه آسیا و پاییننشان می

ال به عنوان نمونه، در س ها و فاصله تا نکول هر سال نتایج مقایسه متفاوت بوده است.ی ریسک بازدهی داراییاست. درباره

شرکت  ترین فاصله رای دانا و در همین سال بیشترین را شرکت بیمهباالترین ریسک را شرکت بیمه ملت و پایین 1۳۹۲

 های کلچنینی متسط ارزش بازاری داراییی آسیا داشته است. همترین فاصله را شرکت بیمهی پاسارگاد و کمبیمه

 1۳۹1به  1۳۹۰سال متوسط ریسک از سال  ۴سال روند افزایش را از خود نشان داد. طی این  ۴های بیمه طی این شرکت

افزایش و سپس  1۳۹1شاخص متوسط فاصله تا نکول ابتدا در سال دهد. ابتدا کاهش و سپس روند افزایشی را نشان می

                                                           
1 Option 



های که به طور متوسط کل شرکت دهدیابد که نشان میافزایش می 1۳۹۳کاهش شدید و در نهایت در سال  1۳۹۲در سال 

 اند.تر شدهنزدیک 1۳۹۲بیمه به نکول در سال 

های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. این مدل، متوسط ارزش ها و شرکتهم برای ارزیابی این بانک۲مرتون  –مدل پرش 

است. متوسط ارزش بازدهی  ی عددی کردهشولز محاسبه –بلک  –تر از مدل مرتون ها پایینهای بانکبازاری دارایی

ها ی عددی کرده است. متوسط شاخص فاصله تا نکول بانکشولز محاسبه –بلک  –ها باالتر از مدل مرتون های بانکدارایی

 ی عددی کرده است.شولز محاسبه –بلک  –تر از مدل مرتون پایین

 هایهای خصوصی برای سالاصله تا نکول این بانکها و شاخص فها و ریسک بازدهی داراییدر پایان، ارزش بازاری دارایی

 –با استفاده از مدل مدل مرتونی کیلهافر  1۳۹۰-1۳۹۳های های بیمه برای سالچنینی این شرکتو هم 1۳۹۲-1۳۹۰

های قبلی را ندارد، محاسبه شد و سپس های مدل)روش تکراری پیچیده( که مشکالت و محدودیت۳وسیچک  –مرتون 

که متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این سه سال با توجه به ایندهد ها نشان میقرار گرفت. نتایج برای بانکمورد مقایسه 

های بیمه وضعیت مناسبی در شاخص شرکت 1۳۹1ها در سال افزایش داشته است، متوسط شاخص فاصله تا نکول کل بانک

سرمایه،  توانند با تغییر نسبت کفایتهای بیمه میا و شرکتهدهدکه بانکاند. نتایج نهایی نشان میفاصله تا نکول نداشته

 های بیرونی کنترل کنند. وضعیت خود را در مقابل شوک

 -مرتون -(، مدل کیلهافرZی کلیدواژه: ارزش بازاری دارایی، نهادهای مالی منتخب، ریک بازدهی دارایی، فاصله تا نکول)نمره

 وسیچک.

 

                                                           
2 Merton-Jump (MJ) 
3 KMV-Merton (KMV-M). 


