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چکیده:

بانکها از نهادهای فعال در بازار پول به شمار میروند و از مهمترین خدمات بانکی اعطای تسهیالت است .از جاییکه

فرآیند تامین وجوه برای اعطای تسهیالت ،برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد ،بنابراین شرایط اعطای تسهیالت

باید هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران ،مقرون به صرفه باشد.

در این میان ،بانک ها باید با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضای آنها مبنی بر أخذ تسهیالت جامه

عمل بپوشانند .چرا که تا بهحال مسائل و مشکالت مدیریت پرتفولیوی تسهیالت ،مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیاندهی

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است .هرگونه تصمیم گیری در رابطه با کیفیت جمع آوری و تزریق این منابع،
آثاری بنیادی بر بخش های مختلف نظام اقتصادی خواهد داشت.

در این تحقیق مدلی با استفاده از فنون تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی برای تخصیص بهینه تسهیالت

اعطایی بانکها تهیه گردیده است .این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار  Matlabبهترین سبد تسهیالت
بانک تجارت را که سود را حداکثر می کند تعیین می نماید .این پژوهش می تواند جهت توسعه این فناوری در ایران

مورد استفاده قرار شده و بهترین تسهیالت ممکن را برای بانک تعیین کند.

کلید واژهها:

ک اعتباری  ،سرمایه  ،سبد تسهیالت
ترکیب بهینه ،پرتفولیوی تسهیالت  ،ریس 

1 - fs1367@gmail.com
2 - m_salehi61@yahoo.com
3 - meisam_jafari@iust.ac.ir
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مقدمه

بهدلیل گسترش مناسب نظام پولی و مالی ،عمال بانکها و شبکه بانکی به عنوان مهمترین نهاد
مالی وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصاد را بهعهده گرفته است.
بازار سرمایه یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است که از آن بهعنوان دماسنج اقتصاد
یاد می ش��ود .بازار س��رمایه پلی اس��ت ،که پسانداز واحدهای اقتص��ادی دارای مازاد مانند
شرکتها یا دولتها را ،به واحدهای سرمایهگذاری که بدان نیازمندند ،انتقال میدهد .بنابراین
بازار س��رمایه ،واحدهای پسانداز و سرمایهگذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد .از سوی دیگر،
س��ازوکارهای تعبیه ش��ده در این بازار ،از طریق رش��د حجم پسانداز و سرمایهگذاری ،رشد
اقتصادی را تسریع میکنند.
بهعبارت دقیقتر ،بازار س��رمایه ،کانالی است که از طریق آن ،سرمایههای سرمایهگذاران
به ش��رکتهای تولیدی و صنعتی انتقال یافته و چرخهه��ای فعالیت آنها به حرکت در خواهد
آورد .در م��ورد نهادهای موجود در بازار پول نیز این مورد صادق اس��ت .بانکهای تجاری و
مؤسسات مالی و اعتباری از یک طرف وجوه را از مردم بهعنوان سپرده میگیرند و در قبال آن
به آنها پاداش پولش��ان (بهره) میدهند (پساندازهای افرادی که مازاد وجوه دارند در اینگونه
نهادها قرار میگیرد) .از طرف دیگر این سپردهها توسط این نهادها به دست افرادی که به این
وجوه نیاز دارند انتقال خواهد یافت (وجوه مازاد سپرده شده در این نهادها در واحدهای دارای
پسانداز قرار میگیرد) .مکانیزم این انتقال همان فراگرد اعطای تسهیالت است که ورودی آن
تقاضای مش��تریان از بانکها و مؤسس��ات مالی و اعتباری بوده و خروجی آن ،اعطای وجوه به
آنها است و در این میان ،باید مدیریت پرتفوی اعتبارات صورت گیرد.
در تعیین سیاس��تهای مربوط به اعطای تس��هیالت مؤسسات مالی ،باید محورهای اصلی
برنامه اعطای تس��هیالت ،نحوه تخصیص تس��هیالت اعتباری و نیز ش��یوه مدیریت مجموعه
تسهیالت اعطایی مورد توجه قرار گیرند و پرداخت تسهیالت به بخشهای مختلف (کشاورزی،
صنعت ،خدمات) بر اساس تاثیرگذاری بر توسعه کسب و کار خرد مورد نظرو لزوم ایجاد این
فعالیتها صورت میپذیرد ،به همین دلیل محدودیتی در توسعه یک بخش وجود ندارد.
در این پژوهـش بـه «طراحـی مـدل تـرکیــب بهـینه تسهیـالت و اعتـبارات» در یکـی
از بانکها پرداخته ش��ده اس��ت تا بهتر بتوان اعتبارات بانک را مدیریت کرده و به سود بیشتری
نایل شد.
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ازمباحث مهمی که در بازار های س��رمایه مطرح اس��ت و باید مورد توجه قرار گیرد ،بحث
انتخاب سبد تسهیالت بهینه است و در این رابطه ،بررسی و مطالعه سرمایهگذاران برای انتخاب
بهترین سبد تسهیالت با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می شود .معموال فرض بر این
است که سرمایهگذاران ریسک را دوست ندارند و از آن گریزانند و همواره در پی آن هستند تا
در اقالمی سرمایهگذاری کنند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشند .بهعبارت دیگر،
سرمایه گذاران به بازده بهعنوان یک عامل مطلوب نگاهمیکنند و ریسک را بهعنوان یک عنصر
نامطلوب در نظر دارند .مدلهایی مثل برنامهریزی خطی ،برنامهریزی عدد صحیح ،برنامهریزی
صفر و یک ،در برنامه ریزی ریاضی وجود دارند که می توانند با در نظر گرفتن هدف و ش��رایط
حاکم بر مساله ترکیبی بهینه با مقدار بهینه مشخص از عناصر تشکیل دهنده سبد را ارائه دهند.
در نتیجه می توان برای رس��یدن به چنین هدفی اطالعات مالی را با در نظر گرفتن تمام ش��رایط
حاکم بر سرمایهگذاری در دنیای واقعی وارد برنامهریزی ریاضی کرد.
بانکها در اداره کش��ورها نقش تعیین کنندهای دارند و از مهمترین ابزار رش��د وتوس��عه
کشورها محسوب میشوند .بهطور کلی بانـکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیالت میتواند
در رش��د و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف چش��م انداز و برنامه پنج ساله دولت نقش
موثری را ایفا کند.
در کشور ما بهدلیل گسترش مناسب نظام پولی و مالی ،عمال بانک ها و شبکه بانکی بهعنوان
مهمترین نهادمالی وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصاد را بهعهده گرفتهاند.
وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و پيش بيني وجوه نقد براي دورههاي
آتي ازمهمترين اولویتهای مديريت واحدهاي اقتصادي مثل بانک است.
دراص��ل مديريت بانک ها همواره با توجه به ش��رايط حال و آينده مجبور به اصالح و بهبود
خدم��ات بانک��ي ،بازاريابي ،بودجه بندي ،نوآوري در ارائه خدمات ،رقابت با س��اير بانک ها و در
نهايت افزايش بهره وري در ميان واحدهاي تحت سرپرستي خود هستند.
نتایج این تحقیق می تواند برای بانکها و س��ایر موسسات مالی و اعتباری و پژوهشگران این
رش��ته و در کل بـرای س��رمایهگـذاران مفیـد باشـد.آنها می توانـند از این روش برای انتخـاب
سبد تسهیالت بهینه در کارایی هرچه بیشتر تصمیمات سرمایهگذاری و به دنبال آن بازار سرمایه
ایران و در نهایت در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند.
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سابقه و ضرورت انجام تحقیق

مفهوم تش��کیل سبد تسهیالت و تشکیل پرتفولیوی داراییها از دهه  1950توسط مارکویتز
مطرح شد ،اما از دهه  ،1980کاربرد این مفهوم برای داراییهای اعتباری توسعه یافت و به دنبال
آن در دهه  ،1990مدلهای سبد تسهیالت اعتباری معرفی شدند.
نظریه مدرن پرتفولیو بر اساس دو فرض بنا نهاده شده است :فرض اول اینکه سرمایه گذاران
ریس��ک گریز هستند و فرض دوم این اس��ت که بازده اوراق بهادار دارای توزیع مشترک نرمال
هستند .نتیجه این مفروضات آن است که بازده مورد انتظار و انحراف استاندارد بهطورکامل توزیع
بازده اوراق بهادار را توصیف می کند .در مورد سهام ،عالقمندی به بازده و در مورد تسهیالت و
دارییهای اعتباری عالقمندی به شناسایی زیانهای مورد انتظار تسهیالت وجود دارد.
بیشترین تحقیقات انجام شده مربوطبه چهار مدل مطرح شده طی سال های  1997تا  1998است
که این مدلها با عنوان مدلهای پرتفولیوی اعتباری ،به سه دسته مدلهای ساختاری ،مدل های بر مبنای
متغیرهای کالن اقتصادی و مدلهای مبتنی بر عملکرد گذشته ،تقسیم بندی می شوند.
مدله��ای ساختاری از دادهها و اقالم صورتهای مالی و تغیی��رات ارزش دارایی ها در بازار
سرمایه استفاده میکنند.
مدلهای بر مبنای متغیرهای کالن اقتصادی ،ریسک اعتباری را براساس همبستگی و ارتباط صنایع
با برخی از متغیرهای کالن اقتصادی محاسبه میکنند .مدلهای آماری که همان مدل های مبتنی بر
عملک��رد در گذشته هستند با استف��اده از برخی توزیعهای آماری ،ریسک اعتباری را اندازه گیری می
نمایند که معروفترین آنها ریسک اعتباری است .باتوجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی
بربهبود بخشیدن آن در بانکها میتوان تاثیر متغیر پنهان بر ریسک اعتباری بررسی شود.
شکل یک (چارلی اسمیتس  )2003تقسیم بندی مـدل های پرتفولـیوی سبـد تسهیالت اعتباری را
نشـ��ان میده��د .هریک از مدل های ذکر شده کارکرد خاص خود را داشت��ه و از داده ها و ورودیهای
متفاوتی استفاده میکنند .اما در نهایت هدف
اصلی ،سنجش و اندازهگیری ریسک اعتباری
و کنترل آن است.
شکل ( :)1تقسیم بندی مدل های پرتفوی تسهیالت
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بیشت��ر روشهای مدلهای آم��اری موجود در برابرکردن عملکردنمون��ه کارها (بازده مورد
انتظ��ار) وریسک آنه��ا (نوسانهای) نیاز به بازده داراییها ه��دف و به فرضیههای نه بسیار قوی
دربازار واستخراج توزیع بازگشت دارند وپارامترهای این توزیع به نحوه ی برآورد که جنبه حیاتی
دارد نیازمندند .بنابراین پرتفوی بهینه به پارامترهای تخمین زده شده بستگی دارد.
مدلي با استفاده از فنون تحقيق در عمليات ،برای تعيين تركيب بهينه (تخصيص بهينه پرتفوي)
تسهيالت اعطايي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تهيه شدهاست .اين مدل بهترين تركيب از
تسهيالت كه سود مؤسسه را حداكثر كند ،تعيين نمايد.
تحقیقات زیادی در مدیریت پرتفوی و سبد بهینه سرمایه گذاری صورت گرفته است.
تحقیق در چگونگی به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود ،ماهیت علم اقتصاد است و
تخصیص بهینه منابع محدود ،هدف این علم به شمار می رود (رازینی و سوری.)1388 ،
بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کنندهای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها
محسوب میشوند (عباسی ،امیدی.)1391
بهط��ور کلی بانکه��ا با جذب نقدینگی و اعط��ای تسهیالت میتوان��د در رشد و توسعه
اقتصادی کشور و تحقق اهداف چشم انداز و برنامه پنج ساله دولـت نقش مـوثری را ایفا کند
(سعیدی.)1389،
در کش��ور ما بهدلیل گسترش مناسب نظام پولی و مالی عمال بانکها و شبکه بانکی بهعنوان
مهمتری��ن نهادمالی وظیفه جمعآوری و تخصیص منابع اقتص��اد را بهعهده گرفتهاند( .دیوانداری
وشباهنگ)1386 ،
وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و پيش بيني وجوه نقد براي دوره هاي
آتي ازمهمترين اولویتهای مديريت واحدهاي اقتصادي مثل بانک است (مهدوي.)1389،
دراص��ل مديريت بانکها همواره با توجه به ش��رايط ح��ال و آينده مجبور به اصالح و بهبود
خدمات بانکي ،بازاريابي ،بودجه بندي ،نوآوري در ارائه خدمات ،قابت با ساير بانکها و در نهايت
افزايش بهرهوري در ميان واحدهاي تحت سرپرستي خود هستند( رجبی.)1389 ،
ازماموریتهای بانکها ،ارائه تس��هیالت مالی به مجریان طرحها است دراین راستا ضروری
است بانک به رتبهبندی متقاضیان تسهیالت بپردازد (آلتمن .)1999
بانکها براسـاس رتبـه متـقاضیان ،الویـتهایی دراعـطای تسهیـالت دارند ،درنـظام سـنتی
میزان اعتبارمـش��تری بیشـتر براس��اس میزان توانایی مالی و اعتبار اجـتماعی مشخص مـیشود
(دیچسی )1995
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نسبت س��رمایهگذاری در صندوقهای س��رمایهگذاری با ارائـه مـدل برنامـهریزی خطی و
برنامهریزی عدد صحیح میتوان تعیین شود (جباری ،صالحی صدقیانی ،امیری.)1391
درنظر گرفتن تمام عوامل تاثیرگذار درموفقیت طرح های سرمایهگذاری بانک را در گزینش مطلوب
مشتریانش یاری می کند تااز بین متقاضیان دریافت تسهیالت،مناسبترین مشتریان را که به دلیل داشتن
بستر مناسب ،در اجرای طرح خود موفق خواهند بود گزینش نماید ( آراستی .)1387،
تس��هيالت اعطاي��ي در سيس��تم بانکداري اس�لامي در چهار گ��روه عمده در ارتب��اط با:وام
دهي،مشارکت،مبادالت تجاري وتعهدات تقسيم بندي ميشوند که به موجب قانون عمليات بانکي
ب��دون رب��ا (بهره) براي هر کدام در يک يا چند بخ��ش از فعاليتهاي اقتصادي کاربرد تعيين
شدهاست (جمشيدي.)1375 ،
درآم��د موردانتظار ي��ک پرتفـو که ش��امل پروژههاي مختلف س��ـرمايهگذاري اس��ت ،از
حاصل جمع بازدهي موردانتظار هريک از پروژهها درمقدار س��رمايهگذاري درآن پروژه ميش��ود
(مارکوويتز.)1992،
فرض اساس��ی تئوری پرتفوی مدرن این اس��ـت که تنظیمهای یـک سـرمایهگذار بیـش از
اوراق بهادار با بازدههای مختلف مورد انتظار و واریانس میتواند توسط یک تابع نشان داده شود.
(فرانک فابوززی .)2013
نتیجه پرتفو به لحاظ نظری با حمایتی که کمبود مورد انتظار را تضمین میکند بزرگتر از سطح
اختصاص داده شده یک پیش بینی نیست (جوزپه کارلوکالفیور .)2012
مس��ائل و مشکالت مديريت پرتفوليوي تس��هیالت ،مهمترين دليل ورشکستگي يا زياندهي
بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري بودهاست (خواجوی و غیوری مقدم .)1392
ارزيابي و استفاده مناسب از فرصتها چالشي است که مديران عالي اينگونه مؤسسات به طور
عام و مديران اعتباري آنها به طور خاص با آن مواجهاند (امام وردی،غالمی،ملک.)1392
وجود سيس��تم مناس��ب اعطاي تسهیالت وارزيابي فرصتهاي س��رمايهگذاري و وام دهي و
اطمينان از وجود رويههاي مناس��ب در پذيرش و اعطاي تس��هیالت موجب جلب اعتماد وکسب
شهرت براي مؤسسات مذکورخواهد شد (عسکرزاده.)1386،
ب��ا طراح��ی واجرای تکنیکهای بهینه س��ازی ،مدیریت امور نهادمالی م��ی تواند باتوجه به
سیاس��تهای کالن اعتب��اری و برنامههای اس��تراتژیک اعتب��اری نهادمالی ودر نظرداش��تن
الویتهای تس��هیالت ازمنظر ریس��ک وبازده ،به تصمیمات مناس��ب و اثربخش دس��ت یابد
(پورزندی وموسوی.)1387،

بهینه سازی سبد تسهیالت اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک

7

ازالگوریتم ژنتیک میتوان بهعنوان راه حل ممکن برای بهینهسازی ودستیابی به راه حل ایدهآل
سبد سرمایه گذاری استفاده کرد (میسرا .)2013
تا ب ه حال مدلهاي تحقيق در عمليات و برنامهريزيهاي موجود در آن اغلب براي بحثهاي
صنعتي بهکار رفته و کمتر از اينگونه مدلها براي بحثهاي مالي ،سرمايهگذاري ،بانکي و ...استفاده
ش��ده است .تسهیالت بانکی بزرگترین منبع درآمد بانک هستند و از سویی دیگر تسهیالت یک
دارایی پرریس��ک در میان داراییهای بانک بهشمار میآیند .لذا داشتن مکانیزمیکه بتواند ضمن
شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق بازدهی و ریسک هر یک از فرصتهای اعطای تسهیالت ،ارزیابی
الزم و هشدارهای بهموقع را به تصمیم گیرندگان اعتباری بانک ارائه کند ضرورت مییابد .ضمن
اينکه در صورت طراحي مدل و اس��تفاده از آن در مؤسس��ه ،بسياري از تصميمگيريهاي مالي بر
مبناي مدل طراحي شده ميتواند انجام شود و مدل کاربردي است.

تئوری پرتفولیو

لغت پرتفولیو در عبارت ساده ،به ترکیبی از داراییها گفته میشود که توسط یک سرمایهگذار
برای سرمایهگذاری تشکیل میشود ،این سرمایه گذار میتواند فرد یا مؤسسه باشد .از نظر تکنیکی،
ی��ک پرتفولیو در برگیرنده مجموعهای از داراییهای واقعـی و مالی س��ـرمایهگذاری ش��ده یک
سرمایهگذار است .با این حال در این بحث تأکید ما بر روی داراییهای مالی است.
مطالعه تمام جنبه های پرتفولیو ،مدیریت پرتفولیو نامیده میشود .در این بحث به تجزیه و تحلیل مدل
تئوری کالس��یک پرتفولیو که توسط مارکوئیتز ارائه شده است پرداخته شده تا بتوان از طریق مدل تک
شاخص ،فرایند بهدست آوردن ورودیها ی این مدل را تسهیل کرد.

مسئله انتخاب پرتفوی

با توجه به نظریه نوین پرتفو ،س��رمایه گذار پرتفوی خود را بر اس��اس دو معیار بازده مورد
انتظار و انحراف معیار بازده ،انتخاب میکند .اگر اوراق بهادار ریس��ک دار است مسئله اصلی هر
سرمایهگذار تعیین مجموعه اوراق بهاداری است که مطلوبیت آن حداکثر است .این مسئله معادل
انتخاب پرتفوی بهینه از مجموع پرتفویهای ممکن است ،که تحت عنوان مسئله انتخاب پرتفوی
نامیده میش��ود .مدل این مسئله در سال  1952توسط مارکویتز ارائه شد .مارکویتز میگوید که
سرمایه گذاران باید تصمیمات مربوطبه پرتفویشان را صرف ًا بر مبنای بازده مورد و انحراف معیار
انتخاب کند .بدین معنیکه س��رمایه گذار باید بازده م��ورد انتظار و انحراف معیار هر پرتفوی را
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تخمین بزند و سپس بهترین آنها را بر مبنای این پارامتر انتخاب کنند.

مدل مارکویتز (بهینه سازی پرتفو)

مارکویتز نخستین کسی بود که یک معیار خاص برای ریسک سبد سهام تدوین نمود و بازده مورد
منتظره و ریسک یک سبد سهام را استخراج کرد .مدل او بر پایه مشخصه های بازده منتظره و ریسک
اوراق بهادار بنا شده و در اصل ،یک چارچوب نظری برای تحلیل گزینههای ریسک و بازده است .مدل
میانگین واریانس مارکویتز مشهورترین و متداول ترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایهگذار است .از
برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکویتز ،توجه به ریسک سرمایه گذاری ،نه تنها براساس انحراف
معیار یک سهم ،بلکه براساس ریسک مجموعه سرمایهگذاری است.

بهینه سازی

در ریاضیات ،علوم کامپیوتر و اقتصاد ،بهینه س��ازی یا برنامهریزی ریاضی ،به انتخاب عناصر
بهینه از یک مجموعه از جایگزینهای قابلدستیابی میپردازد .به عبارت بهتر ،به دنبال یافتن بهترین
مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر است .در سادهترین
حالت ،هدف حداقل یا حداکثرس��ازی یک تابع حقیقی ،با انتخاب نظاممند مقادیر حقیقی یا اعداد
صحیح از یک مجموعه از مقادیر ممکن اس��ت .س��ادهترین مثال ،استفاده از یک تابع هدف حقیقی
مقدار است .تعمیم تئوری بهینهسازی و تکنیکهای فرمولبندی بخش بزرگی از ریاضیات کاربردی
را ش��کل میدهد .تحقیق در عملیات ،برنامه ریزی با اعداد صحیح و مختلط ،مدلهای ش��بکهای،
تئوری کنترل ،برنامهریزی غیرخطی ،نظریه صف و برنامه ریزی پویا برخی ش��اخههای ریاضیات
کاربردی مرتبط با بهینهسازی هستند که امروزه در مدیریت و اقتصاد کاربرد وسیعی دارند.

معرفی بانک مورد مطالعه (بانک تجارت)

بانک تجارت به موجب الیحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه  1358از ادغام یازده
بانک خصوصی داخلی و مش��ترک داخلی – خارجی با س��رمایه ای بالغ بر س��ی ونه میلیارد ریال
در تاریخ  29آذرماه س��ال  1358تاس��یس و سپس در سال  1360بانک ایران و روس نیز به آن
ملحق شـد .بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی « نیروی انسانی متخصص»
و «روشهای پیشرفته بانکی» که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود ،امکان انتخاب و
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استفاده از بهترین سیستمها و شیوهها را داشته است .بهکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای
نرم افزاری و سخت افزاری که تاکنون نیز ادامه دارد (مانند  ،)SGBدارا بـودن ارتباطات بین المللی
قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بینالملل
(اولین بانک کش��ور در زمینه بکارگیری  )SWIFTبرتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ
حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.
در حال حاضر بانک تجارت بابیش از سی سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از هفده هزار
میلیارد ریال ،با دارا بودن شبکه وسیع و پیشرفته شعب با بیش از  2000شعبه در داخل و خارج
کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی ،در زمره یکی از نهادهای مالی بزرگ کشور بوده و مورد
اعتماد بانکهای معتبر بینالمللی است.

سرمایه گذاری

س��رمایهگذاری به معنی گذاش��تن پول در چیزی با انتظار س��ود از آن اس��ت .به طور دقیق تر
س��رمایه گذاری تعهد پول یا س��رمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای دیگر ،به منظورمنفعت
برگش��تهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه)
است .سرمایهگذاری وابسته به پسانداز یا کاهش مصرف است .سرمایهگذاری در بسیاری ناحیههای
اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکاریا دارائی و مالیه اعم از خانوادهها ،بنگاهها یا دولتها مورد بحث
قرار میگیرد.
در کتاب های علوم مالی تعاریف متعددی از سرمایه گذاری ارائه شده است سرمایه گذاری
را م��ی ت��وان صرفنظر از هزینه کردن پول یا دیگر منابع مالی ،در زمان حاضر ،به همراه پذیرفتن
ریسک مشخص (یا نامشخص) برای کسب سود در آینده دانست.

فرآیند سرمایه گذاری در بانک

برای سرمایه گذاری صحیح در بانک معموال دو مرحله کلی باید انجام پذیرد:
مرحله ابتدایی ش��ناخت و ارزیابی موسسه است که مس��تلزم اطالع از کیفیت خدمات ارائه
شده توسط موسسات مالی و ریسک و بازده آنها است .این مرحله را به اصطالح تجزیه و تحلیل
موسسات مالی می گویند.
مرحله بعدی مدیریت اس��ت که در آن با تش��کیل سبد تس��هیالت و مدیریت آن سعی در
کاهش ریسک و افزایش بازدهی میشود.
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مدلسازی

جهت مدلسازی باید متغیرهای تصمیم ،تابع هدف و محدودیتهای مدل را شناسایی نمود.
ساختار تابع هدف و محدودیتها از متغیرهای تصمیم و پارامترها شکل میگیرد .متغیرهای تصمیم
شامل نمادهای ریاضی است که سطح فعالیت هر مؤسسه را بیان میکنند.
برای فرموله کردن هر مسئلهای میتوان یک چارچوب منظم را اعمال کرد اغلب در فرموله
کردن هر مسئلهای مراحل زیر طی میشود:
الف) تعریف متغیره��ای تصمیم :به منظور تهیه متغیرهای تصمیم ،ابتدا اطالعات مربوط به
دستورالعمل تسهیالت و نرخ تسهیالت برای بانک تجارت به صورت زیر دریافت شد.
جدول( :)1نرخ سود تسهیالت بانک

نرخ تسهیالت (بازده عقود) ai

نوع عقود بانکی

0.23

کشاورزی (x )1

0.30

صنعت و معدن (x )2

0.14

ساختمان و مسکن (x )3

0.12

خدمات و پیمانکاری (x )4

0.03

کاالی بادوام (x )5

0.10

قرض الحسنه (x )6

0.08

بازرگانی (x )7

با توجه به مقادیر باال ،هر یک از تس��هیالت ،یکی از ابعاد متغیرهای تصمیمگیری و تجزیه و
تحلیل پرتفولیوی تسهیالت بانک تجارت خواهند بود .به عبارتی متغیرهای تصمیم  Xiخواهند بود.
که منظور از iنوع تسهیالتی است که بانک ارائه می دهد.
ب) فرموله کردن تابع هدف :برای تس��هیالت اعطایی ،در کل بانکها و مؤسس��ات مالی و
اعتباری ،نرخی را به عنوان نرخ بازده اس��می ( )αدر نظر میگیرند و اش��خاصی که تس��هیالت را
دریافت میکنند ملزم به پرداخت این نرخ هس��تند .تالش بانکها و مؤسس��ات مالی و اعتباری
بر این اس��ت که بازده سود تس��هیالت اعطایی خود را به حداکثر برسانند .لذا تابع هدف از نوع
حداکثرسازی سود ( )Maxاست.
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پ) شناسایی محدودیتها :همانطور که گفته شد ،به طور کلی در یک مدل برنامهریزی خطی
س��ه نوع محدودیت وجود دارد که عبارتند از :محدودیتهای منبعی ،محدودیتهای سیاس��تی،
محدودیتهای ماهیتی.
پس از بررسی و مطالعه اطالعات دریافتی ،سه دسته محدودیت برای تسهیالت اعطایی بانک
مورد تحقیق شناسایی شدکه عبارتند از:
ال��ف) محدودیتهای بودج��های :در اکثر مس��ائل تحقیق در عملیات ک��ه در آنها مدلی
طراحی میش��ود ،یکی از محدودیتها ،محدودیت بودجهای است .این محدودیت به نوعی در
زیرمجموعه محدودیتهای منبعی قرار میگیرد .زیرا بودجه یکی از منابع کمیاب و ارزشمندی
اس��ت که بر اساس آن باید تصمیمگیری شود .در شرکتهای تولیدی ،مواد اولیه ،منابع مالی،
نیروی انس��انی و  ...به عنوان محدودیتهای منبعی در نظر گرفته میشوند .مهمترین منبع در
بانکهای تجاری و مؤسس��ات مالی و اعتباری ،همان بودجه و س��رمایه است که دارای مبالغ
مش��خص و معینی اس��ت .در بانک مورد تحقیق هم ،مبلغی که برای تسهیالت و اعتبارات در
نظر گرفته شده مبلغ  Bریال است که باید به انواع تسهیالت موجود در این بانک ،تعلق گیرد
و ب��ه آنه��ا اختصاص یابد .به عبارت دیگر ،مجموع حجم ریالی انواع تس��هیالتی که این بانک
برای خود در نظر گرفته حدکثر برابر با  Bریال اس��ت .ش��کل نگارشی این عبارت از نظر علم
تحقیق در عملیات به صورت مقابل است . Xi ≤ B
ب) محدودیتهای سیاس��تهای اعتباری :در تمامی شرکتها چه سهامی عام و چه خاص،
سهامداران ،هیئت مدیرهای را برای شرکت تعیین میکنند .هیأت مدیره دارای وظایفی است .برای
مثال در ش��رکتهای تولیدی ،هیأت مدیره ،سیاستهای فروش ،سیاستهای تولید ،و بهعبارتی
استراتژیهای آتی شرکت را تعیین میکنند .در مورد بانکهای تجاری و مؤسسات مالی و اعتباری
نیز مس��ئله مذکور صدق میکند اما دارای تفاوت اندکی با شرکتهای تولیدی است .تفاوت بین
مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای تولیدی در این است که در مورد مؤسسات مالی و اعتباری
و بانکها ضمن آنکه هیأت مدیره آنها ،سیاستهایی را برای مؤسس ه خود تعیین میکنند ،بانک
مرکزی نیز ،سیاس��تهایی را در مورد آنها اعمال میکند .به عبارت دیگر سیاس��تهای اینگونه
مؤسسات هم از طرف هیأت مدیره و هم از طرف بانک مرکزی تعیین میشود .برای مثال کفایت
سرمایه یکی از موضوعاتی است که از طرف شورای پول و اعتبار (که یکی از ارکان بانک مرکزی
است) در مورد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تعیین و مشخص شده است و آنها موظف به
رعایت آن هستند .در مورد بانک مورد تحقیق نیز این دو دسته ،سیاستهای آن را تعیین میکنند.

12

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال دوم ،شمارة  ،3تابستان 1393

لذا دو دسته محدودیت در مورد این مؤسسه در این قسمت وجود دارد که یکی مربوط به هیأت
مدیره و یکی مربوط به بانک مرکزی است.
• سیاستهای مربوط به بانک مرکزی :یکی از مواردی که بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری اعمال میکند کفایت سرمایه است که در زیر این محدودیت تشریح میشود.
نسبت کفایت سرمایه ،یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
است که از س��وی کمیته مقررات بینالمللی بانک تسویههای بینالمللی برای ارزشیابی مدیریت
ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری تعیین شده است .نسبت کفایت سرمایه از نسبت جمع حقوق
صاحبان سهام بر رقم داراییهای خطرپذیر محاسبه میشود .برای محاسبه داراییهای خطرپذیر،
ضرایبی برای اقالم مختلف داراییها براساس میزان ریسکپذیری هر یک در نظر گرفته میشود.
بهعنوان مثال برای وجوه سپردهگذاری شده نزد بانک مرکزی ،اسکناس و مسکوک و داراییهای
نامش��هود به لحاظ اینکه خطری متوجه آنها نیس��ت ضریب صفر در نظر گرفته میشود و( ...به
منظور کسب اطالعات بیشتر به مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه مراجعه کنید).
همانطور که در باال ذکر ش��د در مخرج نسبت کفایت سرمایه ،داراییهای ریسکپذیر قرار
دارد .داراییهای ریسکپذیر در مورد مؤسسه مورد تحقیق عبارتند از:
موجودی نقد ،سرمایهگذاریها ،تسهیالت اعطایی ،موجودی انبار ،پیش پرداختها ،داراییهای
ثابت ،حسابها و اسناد دریافتنی ،سایر داراییها.
برای اعمال محدودیت مربوط به کفایت سرمایه ،باید مبالغ مربوط به داراییهای ریسک پذیر
وحقوق صاحبان سهام را در صورت و مخرج کسر به صورت زیر قرار داد و به شکل محدودیت
تحقیق در عملیات نوشت .فرمول کفایت سرمایه بهشرح زیر است:
حقوق صاحبان سهام (سرمایه پایه) ≥ 7.8
مجموع دارایی های ریسک پذیر
• سیاستهای مربوط به هیأت مدیره :همانطورکه گفته شد مهمترین وظیفه هیأتمدیره
مؤسس��ات مالی و اعتباری و بانکها ،تعیین اس��تراتژی و سیاستهایی در کلیه زمینهها در مورد
مؤسسه خود است .یکی از این زمینهها ،تسهیالت اعطایی است؛ در مورد مؤسسه مورد تحقیق نیز
این مورد وجود دارد که با أخذ سیاستهای آنها ،محدودیتها تشریح میشود.
پ) محدودیتهای مربوط به ریس��ک تس��هیالت :یکی از روشهای مدیریت ریس��ک اعتباری،
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درنظرگرفتن اقدامات احتیاطی در خصوص تس��هالت است .مؤسسه مورد تحقیق هم نیز روش مذکور
را برای تس��هیالت اعطایی خود قرار داده اس��ت و به عبارتی برای تس��هیالت خود یعنی قرضالحسنه،
فروش اقساطی ،جعاله و سلف ،ذخایری را در نظر گرفته است .برای محاسبه ریسک مربوط به هر یک از
تسهیالت ،از ذخایر در نظر گرفته شده مربوط به این عقود استفاده شده و ریسک تسهیالت (عدم برگشت
سرمایه) به دست میآید که به شرح زیر است:
• از کل ذخیرهای که برای تس��هیالت قرار داده شده است  70درصد آن مربوط به تسهیالت
قرضالحس��نه اس��ت (لذا از کل ریسک مربوط به تس��هیالت 70 ،درصد آن مربوط به تسهیالت
قرضالحسنه است).
• از کل ذخیرهای که برای تس��هیالت قرار داده شده است  27درصد آن مربوط به تسهیالت
فروش اقساطی (شامل مسکن ،تعمیر مسکن ،وسائط نقلیه و کاال است) است (لذا از کل ریسک مربوط
به تسهیالت27 ،درصد آن مربوط به تسهیالت فروش اقساطی است).
• از کل ذخیرهای که برای تسهیالت قرار داده شده است  2درصد آن مربوط به تسهیالت جعاله
است (لذا از کل ریسک مربوط به تسهیالت2 ،درصد آن مربوط به تسهیالت جعاله است).
از کل ذخیرهای که برای تسهیالت قرار داده شده است  1درصد مربوط به تسهیالت سلف است
(لذا از کل ریسک مربوط به تسهیالت1 ،درصد آن مربوط به تسهیالت سلف است).
جدول ( )2محدودیتهای مربوط به ریسک را نشان میدهد.
جدول ( :)2محاسبههای مربوط به ریسک تسهیالت

وزن برگشت سرمایه هر عقد

برگشت سرمایه

درصد عدم برگشت سرمایه

نوع عقد

0/128

77

23

کشاورزی

0/117

70

30

صنعت و معدن

0/143

86

14

ساختمان

0/147

88

12

خدمات و پیمانکاری

0/162

97

3

کاالی بادوام

0/15

90

10

قرض الحسنه

0/153

92

8

بازرگانی

1

600

100

مجموع
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اعدادی که در ستون دوم از سمت چپ درج شدهاند درصد عدم برگشت سرمایه در هر نوع
عقد اس��ت که اعداد با توجه به محدودیتهای آخر این قسمت میآید .در ستون سوم از سمت
چپ برگشت سرمایه هر نوع عقد را مورد محاسبه قرار گرفته است .روش کار در محاسبه اعداد
این ستون بدین صورت بوده که اگر عقد کشاورزی 23درصد عدم برگشت سرمایه داشته باشد
در روی دیگر سکه  77درصد دارای بازگشت سرمایه است .علت اینکه برگشت سرمایه هر عقد
محاسبه شده این است که عدم برگشت سرمایه (ریسک) ،نامطلوب بوده و در این تحقیق عقودی
که مطلوبیت بیشتری از نظر برگشت سرمایه دارند و مورد تخصیص بیشتر قرار گرفت ه و همچنین
عقودی که برگشت سرمایه کمتری دارند از تخصیص کمتری برخوردار باشند.
در س��تون آخر وزن برگشت س��رمایه هر عقد نسبت به وزن برگشت سرمایه مجموع عقود
محاسبه گردیده و از اعداد این ستون در نوشتن محدودیتها برای تخصیص بهینه تسهیالت به
عقود دارای برگشت سرمایه بیشتر ،استفاده شده است.

طراحی مدل

هدف از حل مس��ائل انتخاب سبد سرمايه گذاري (پرتفو ) آن است كه از بين يك مجموعه
دارايي هاي در دسترس ،پرتفويي انتخاب شود كه افزون بر كمينه سازي ريسك پرتفو ،يك سطح
حداقلي از بازده پرتفو را نيز براي س��رمايه گذار برآورده كند .رويكرد حل اين گونه مس��ائل آن
است كه حداکثر سازي بازده را تنها پارامتر در نظر نگرفته ،بلكه تنوع بخشي پرتفو را نيز به منزله
معيار ديگر سرمايه گذاري مطرح ميكند.
مدل پایهای مس��ئله انتخاب پرتفو را نخس��تين بار ماركويتز مطرح كرد كه يك مدل درجه
دوم بوده و مي تواند بهصورت تحليلي توسط ابزارهاي استاندارد حل شود .مدل ابتدایی مارکویتز
برای حداکثر س��ازی بازده و حداقل سازی همزمان ریس��ک یک پرتفو از تسهیالت می توان به
یک مجمـوعه از پرتفوهای کارا دست یافت .ازمهمترین محدودیت های عملی پرتفو ،وجود اندازه
مبادله اس��ت یا بهعبارتی سرمایه گذار نمیتواند در هر اندازه ممکن از هرنوع تسهیالتی دریافت
کند .با در نظر داشتن محدودیت اندازه مبادله در مدل انتخاب سبد تسهیالت ،مدل به یک مدل
برنامهریزی عدد صحیح تبدیل میشود .با افزاش ابعاد این مدل به ازای افزایش شمار تسهیالت،
دست یافتن به جواب بهینه دقیق برای مسئله به واسطه افزایش پیچیدگی زمانی و حافظه مورد
نیاز ،امکانپذیر نیست.
اس��پرنزا در س��ال  1966در پژوهش خود ثابت کرد که یافتن یک جواب شدنی برای مسئله
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پرتفوی با محدودیت حداقل اندازه مبادله ،صرفنظر از نوع اندازه ریسک مورد استفاده ،یک مسئله
 NP-completeاست .بنابراین بهکار گیری روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری ،روشی مرسوم برای
دست یافتن به جواب مسئله است.
مارکویتز دو شکل معادل را برای مسئله خود ارائه داد ،یکی حداکثر کردن بازده با محدودیت
حداکث��ر واریانس و دیگری حداقل واریانس ب��ا محدودیت حداقل بازده و در این تحقیق بهدلیل
اینکه برای وارد کردن مدل در نرم افزار مدل حداقل اس��تاندارد مورد نیاز است شکل دوم مدل
مارکویتز انتخاب شدهاست:

که در آن:
 =iتسهیالت موجود
 =Rنرخ بازگشت موردانتظار پورتفو
 =Riنرخ بازگشت موردانتظار پورتفوی هریک از تسهیالت
 =Bسرمایه در دسترس
 =Ciقیمت تسهیالت  iام در زمان تشکیل پرتفو
 =δ^2ریسک پرتفو
 Xiو =Xjتعداد واحد سرمایه گذاری در تسهیالت  iام یا  jام
 =Uiکران باالی تعداد واحد سرمایه گذاری
 =Liکران پایین تعداد واحد سرمایه گذاری

1393  تابستان،3  شمارة، سال دوم،فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی
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:مدل با توجه به شکل مدل مارکویتز به صورت زیر درمی آید

MinZ=0.049497*x(1)*x(2)+0.06364*x(1)*x(3)+0.077782*x(1)*x(4)+0.141421*x(1)
*x(5)+0.091924*x(1)*x(6)+0.106066*x(1)*x(7)+0.049497*x(2)*x(1)+0.0113137*x(2)*x
(3)+0.127279*x(2)*x(4)+0.190919*x(2)*x(5)+0.141421*x(2)*x(6)+0.155563*x(2)*x(7)
+0.06364*x(3)*x(1)+0.0113137*x(3)*x(2)+0.014142*x(3)*x(4)+0.077782*x(3)*x(5)+0
.028284*x(3)*x(6)+0.042426*x(3)*x(7)+0.077782*x(4)*x(1)+0.127279*x(4)*x(2)+0.01
4142*x(4)*x(3)+0.06364*x(4)*x(5)+0.014142*x(4)*x(6)+0.028284*x(4)*x(7)+0.14142
1*x(5)*x(1)+0.190919*x(5)*x(2)+0.077782*x(5)*x(3)+0.06364*x(5)*x(4)+0.049497*x(
5)*x(6)+0.035355*x(5)*x(7)+0.091924*x(6)*x(1)+0.0141421*x(6)*x(2)+0.028284*x(6
)*x(3)+0.014142*x(6)*x(4)+0.049497*x(6)*x(5)+0.014142*x(6)*x(7)+0.106066*x(7)*x
(1)+0.155563*x(7)*x(2)+0.042426*x(7)*x(3)+0.028284*x(7)*x(4)+0.035355*x(7)*x(5)
+0.014142*x(7)*x(6);
ST:
-2268950*R1*x(1)-2959500*R2*x(2)-1381100*R3*x(3)-1183800*R4*x(4)295950*R5*x(5)-986500*R6*x(6)-789200*R7*x(7)≤ 40841100*R0;
x(1)≤10;
x(2)≤10;
x(3)≤10;
x(4)≤10;
x(5)≤10;
x(6)≤10;
x(7)≤10;
-x(1)≤-2;
-x(2)≤-2;
-x(3)≤-2;
-x(4)≤-2;
-x(5)≤-2;
-x(6)≤-2;
-x(7)≤-2;
2268950*x(1)+2959500*x(2)+1381100*x(3)+1183800*x(4)+295950*x(5)+98650
0*x(6)+789200*x(7)=9865000;
[2268950*x(1)+2959500*x(2)+1381100*x(3)+1183800*x(4)+295950*x(5)+9865
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;00*x(6)+789200*x(7)-9865000
;))x(1)-int8(x(1
;))x(2)-int8(x(2
;))x(3)-int8(x(3
;))x(4)-int8(x(4
;))x(5)-int8(x(5
;))x(6)-int8(x(6
;))x(7)-int8(x(7

باتوجه به این نکته که مس��اله NPکامل است ،استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مثل ژنتیک
می تواند راه گشا باشد.

دالیل بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

مسئله پرتفو تسهیالت یک مساله بهینه سازی است نه تصمیم گیری به همین خاطر از روشهای
تصمیمگیری موجود نمیتوان اس��تفاده کرد و باید از روشهای بهینه س��ازی به منظور حداکثر سازی
سود تسهیالت استفاده نمود.مسئله انتخاب بهینه تسهیالت ،یکی از مسائل کالسیک ادبیات مالی است
که بس��یاری آن را پایه ی تئوری نوین مالی می دانند .هرچند مس��ئله ابتدایی مارکویتز ،یک مس��ئله
درجه دوم اس��ت که میتوان آن را با اس��تفاده از روشهای دقیق حل کرد ،اما در مواردی که برخی از
محدودیت های واقعی سبد تسهیالت ،مثل محدودیت حداقل اندازه مبادله ،وجود دارد ،مسئله به یک
مسئله ی برنامهریزی عدد صحیح تبدیل میشود که حل این مسئله از طریق روشهای دقیق با افزایش
تسهیالت غیرممکن و بسیار پیچیده است و برای حل این مسئله الگوریتمهای فراابتکاری نیاز است و
به همین دلیل در اینجا از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

حل مدل با الگوریتم ژنتیک

مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محیط نرم افزار متلب ( )Matlabحل شده ،و جوابهای
مدل برای تکرار تخصیص بودجه به تسهیالت به صورت زیر به دست آمده است:
جدول ( : )3جواب های الگوریتم ژنتیک

جواب های مدل
در الگوریتم ژنتیک

(x )1

(x )2

(x )3

(x )4

(x )5

(x )6

(x )7

26

24

15

19

0

18

5

18
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اعتبارسنجی نتایج الگوریتم

به علت تصادفی بودن الگوریتم ژنتیک ممکن است جوابها در تکرارهای متعدد تفاوت زیادی
با یکدیگر داشته باشند .الگوریتم های ژنتیک به علت ماهیت تکاملی شان ،جواب ها را بدون توجه
به طرز کار ویژه مس��ئله جس��تجو می کنند .پس یکی از مهمترین آزمون هایی که باید صورت
پذیرد ،بررسی میزان ثبات الگوریتم است .این که با هر بار اجرای الگوریتم ،جواب تقریبا یکسانی
به دست آمد و اینکه این جواب منحصر به فرد است یا نه Tنکته مهمی است که باید مورد آزمون
قرار گیرد .به این منظور الگوریتم ژنتیک طراحی شده چندین بار برای مدل بهینه سازی پرتفولیو
با اهداف غیرخطی اجرا شد که نتایج تکرار الگوریتم در جدول 4قابل مشاهده است.
جدول( :)4بررسی ثبات نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک در  5بار اجرای الگوریتم

اجرای الگوریتم

1

2

780

747

3

4

5

694

810

721

نتایج ،گویای تفاوت ناچیزی میان جواب های حاصل از تکرارهای مختلف است.

حل مدل با لینگو

امروزه بسیاری از مدل های بهینه سازی تحقیق در عملیات اعم از مدل های خطی ،غیر خطی
و یا عدد صحیح به مدد نرم افزارهای کامپیوتری به سادگی قابل تجزیه و تحلیل هستند .در این
میان می توان از نرم افزارهایی چون  GAMS، GINO، LINDO، LINGO، QSBو  TORAنام برد.
 LINGOبعد از  GAMSقوی ترین نرم افزار تحقیق در عملیات اس��ت .از جمله برتری های
لینگو نسبت به لینو و گمز قدرت آن در مدل سازی تمام مسائلی است که توسط لیندو مدل شده
اند ،بدون این که نیازی به تعیین نوع مدل توسط کاربر باشد.
لینگو قادر به حل مسائل مختلف بهینه سازی از جمله :برنامه های خطی ،کوآدراتیک ،خطی
عدد صحیح ،کوآدراتیک عدد صحیح ،عدد صحیح خطی خالص ،عدد صحیح کوآدراتیک خالص،
غیر خطی ،غیر خطی عدد صحیح و غیر خطی عدد صحیح خالص است.
برای اثبات کارایی الگوریتم ژنتیک به حل مدل با نرم افزار کاربردی لینگو پرداخته شدهاست
که پس از حل مدل جوابها در این نرم افزار جدول زیر به دست آمده است:
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جدول ( :)5جواب های لینگو

جواب های مدل
در نرم افزار لینگو

(x )1

(x )2

(x )3

(x )4

0

1

5

0

(x )5

(x )6

0

0

(x )7
0

تجزیه و تحلیل جواب های مدل

جوابه��ای مدل به دو صورت در جدول زیر با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک و نرمافزار لینگو
بهدست آمده است:
جدول ( :)6مقایسه جواب های مدل

(x )1

(x )2

(x )3

(x )4

(x )5

(x )6

(x )7

جواب های مدل
در الگوریتم ژنتیک

26

24

15

19

0

18

5

در نرم افزار لینگو

0

1

5

0

0

0

0

الگوریتم ژنتیک بهترتیب بودجه را به تس��هیالت کش��اورزی ،صنعت و معدن ،پیمانـکاری،
قرض الحس��نه ،ساختمان و بازرگانی اختصاص دادهاست اما نرم افزار لینگو به بخش ساختمان و
صنعت و معدن تخصیص اعتبار داده است.
حتی اگر مدل حل ش��ده با الگوریتم ژنتیک بازده کمتری نس��بت به مدل دیگر داشتهباش��د
میتوان این کاهش بازدهی را با با کاهش ریس��ک جبران کرد .معیارهای تعدیل ش��ده برمبنای
ریس��ک نیز بهتر بودن پرتفوی به دس��ت آمده با الگوریتم ژنتیک را تایید میکنند .هر دو مدل
طراحی شده کارایی خوبی داشتند اما یک برتری نرم افزار متلب به لینگو این است که مدت زمان
حل مدل در الگوریتم ژنتیک بسیار کمتر از نرم افزار لینگو بود .و زمان حل در صورتی که تعداد
عقود افزایش یابد در در الگوریتم ژنتیک بسیار کمتر از لینگو و نرمافزارهای مشابه است.
برت��ری دیگر این الگوریتم برای حل مس��اله را می توان ذکر این نکته بیان کرد که الگوریتم
ژنتیک را میتوان به راحتی برای تعداد زیادی متغیر به کار برد و با اضافه شدن یک متغیر (عقود
بانکی) جدید به راحتی میتوان مدل را به روز کرد چه مدل خطی باش��د و چه غیـرخطی ،مدل
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مناس��بتری برای انتخاب پرتفوی تس��هیالت است و این مزیت در تمام مدل های ریاضی برای
الگوریتم ژنتیک وجود دارد .الگوریتم ژنتیک به مشتقگیری و یا اطالعات کمکی نیاز ندارد و تنها
تابع هدف و شیوه تعیین برازش اطالعات خام برای جستجو را مشخص می کند .همچنین توانایی
فوق العاده الگوریتم ژنتیک در بهدست آوردن جواب بهینه ،این اطمینان خاطر را در سرمایهگذار
ایجاد می کند که نقطه بهینه بهدست آمده ،نقطه بهینه اصلی است و مساله در نقاط بهینه محلی
گرفتار نشده است؛ بنابراین کاربرد این الگوریتم در انتخاب و بهینهسازی سبد تسهیالت تایید و
توصیه میش��ود .همچنین برتری مس��تمر این الگوریتم نسبت به پرتفوی بازار و برتری نسبی آن
نسبت به مدل برنامهریزی خطی در نرمافزار گمز تاییدی بر تاکید سازگاری اش با مساله است.
پس تهیه یک بسته نرم افزاری براساس مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند موجب بهرهمندی
بانکها ،از مزایای این روش شود.

نتیجه گیری

هدف اصلی در مدل سازی پرتفوی کمک به سرمایهگذار در انتخاب سبد تسهیالت بهینه با
توجه به اولویتها و عالئق وی و همچنین شرایط محیط تصمیم است.
انتخاب س��بد تسهیالت در مباحث سرمایه گذاری کار دش��وار و سختی است .سرمایهگذار
در ای��ن حال��ت ،خود را در مقابل انتخابهای گوناگونی می بیند که باید یکی از آنها را به عنوان
بهترین انتخاب کند .تصمیمگیری درباره اینکه کدام یک از تسهیالت در مقایسه با سایر تسهیالت
در وضعیت بهتری است و شایسته انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایهگذاری را دارد و
چگونگی تخصیص سرمایه بین این تسهیالت ،مباحثی پیچیده است.
گوناگونی ابزارهای سرمایهگذاری ازیک سو و متفاوت بودن تابع مطلوب بودن افراد در مقایسه
با یکدیگر از س��وی دیگر به پیچیده شدن فرآیند انتخاب منجر شده است .وسیع و پیچیده بودن
چنین فعالیتی ،استفاده از روش های نوین را ضروری میسازد که در حداقل زمان ممکن ،بهترین
جواب را ارئه کند.
مدله��ای تحقی��ق در عملیات را ،مـیت��وان به گونـهای تعمیم داد ک��ه بتوانند ضمن لحاظ
کردن شرایط دنیای واقعی ،سرمایهگذار را ،در اخذ تصمـیمات سرمایـهای خویـش یاری دهند.
بنابـرآنچه در این تحقیق حاصل شده است ،برنامـهنویـسی مسـائل انتخـاب سبد تسهیـالت در
قالـب برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک ،به چگونگی و نحوه نگرش س��رمایه گذار به دنیای
سرمایهگذاری بس��تـگی دارد و این امر به وسیله محدودیتهایی که اولویتهای سرمایهگذار را
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منعکس می کنند ،قابل اجرا است.
س��ایر عوامل نیز که در دنیای س��رمایهگذاری معلوم ،مشخص و تعریف شدهاندنیز بهعنوان
ساختار اصلی مدل مطرح و جزو محدودیتها قرار میگیرند .میزان عددی سرمایهگذاری بهینه
را در هریک از اقالم تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری ،با در نظرگرفتن نرخ بازده موردانتظار و
حداقل ریسک با استفاده از مدل های برنامهریزی خطی می توان تعیین کرد.
در این تحقیق براس��ـاس جدیدتریـن تعریـف مطرح شـده از ریسـک ،یک روش انتخاب و
وزندهی تس��هیالت برپایه الگوریتم ژنتیک مطرح شد .بهعالوه از ویژگی های جدید این الگوریتم
نسبت به سایر الگوریتم های مورد استفاده برای انتخاب پرتفوی بهینه ،می توان به متغیربودن اندازه
پرتفوی ،نحوه تولید جمعیت اولیه و تابع برازندگی تعریف شده اشاره کرد .این روش برای بهدست
آوردن یک پرتفوی با نرخ بازده باال و ریسک کنترل شده مناسب بهنظر میرسد.
همچنی��ن در ای��ن پروژه یک مطالعه موردی روی تس��هیالت بانک تج��ارت انجام و پس از
مدلسازی مدل مطرح شده در محیط  MATLAB 7.10.0و  LINGOبرنامه نویسی شد.
با توجه به کارایی الگوریتم ژنتیک نسبت به سایر نرم افزار ها مانند  LINGOدر حل چنین
مسائلی دراین تحقیق از این الگوریتم برای تعیین سبد تسهیالت بهینه بانک استفاده شده است.
برتری نرم افزار متلب به لینگو این است که زمان برنامه نویسـی در الگوریتم ژنتیک تقریبا
یک هفتم مدت برنامه نویسی با نرم افزار لینگو بود.
برتری دیگر این الگوریتم برای حل مساله را میتوان ذکر این نکته بیان کرد که باتوجه به این
که مدل الگوریتم ژنتیک خطی است و می توان آن را به راحتی برای تعداد زیادی متغیر به کار
برد و با اضافه ش��دن یک متغیر (عقود بانکی) جدید به راحتی می توان مدل را بهروز کرد ،مدل
مناس��ب تری برای انتخاب پرتفوی تسهیالت است و این مزیت حتی در مدل های غیرخطی هم
برای الگوریتم ژنتیک وجود دارد.
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