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چكیده
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار
اسالمی است .بدین منظور ابتدا با تشکیل گروه خبرگان حوزه مالی اسالمی ،شناسایی و بررسی
روابط درونی بین شاخصهای عوامل مرتبط با ریسکهای اوراق بهادار اسالمی طی دو گام اصلی
انجام شد .گام اول ،شناسایی ریسکها و عوامل مرتبط با ریسکهای اوراق بهادار اسالمی بوده که
پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،توسط یک گروه تصمیمگیری  20نفره خبرگان حوزه بازار
سرمایه با روش دلفی فازی انجام پذیرفت .عاملهای دارائی و ناشر ،نهاد واسط ،بازار و قیمت و
وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناساییشده خبرگان در گام اول بودند .در گام دوم،
رتبهبندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آنها توسط روش دیمتل انجام پذیرفت .یافتههای
پژوهش بر اساس اجرای روش دیمتل نشان داد که دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ را
بر متغیرهای نهاد واسط ،بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکنندهای قوی است
و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است .بهعبارتدیگر ،متغیر دارائی و ناشر برنهاد
واسط ،بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر میگذارند.
واژه های كلیدی :اوراق بهادار اسالمی ،رتبهبندی ریسک ،ارزیابی ریسک ،تصمیمگیری چندمعیاره
طبقهبندی موضوعیC39 , G32 , G24 , G29 :
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مقدمه
قانون اسالم (شریعت) ،مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع کرده است؛ بنابراین در
کشورهایی که جمعیت مسلمان فراوانی دارند ،استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق
قرضه ،کارایی و مقبولیتی ندارد .بر این اساس دولتها و شرکتهای اسالمی فعال در کشورهای
اسالمی و غیر اسالمی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند ،نیازمند یافتن
جایگزینهایی مطابق با اصول اسالمی هستند .در سالهای اخیر رشد ابزارهای مالی اسالمی که به
صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است

(ارسالن و دار1

 .)2007 ،تأمین مالی اسالمی یکی

از روشهای مالی شناختهشده اخالقی و دینی به شمار میآید که هدفش حمایت و پشتیبانی از اقتصاد
واقعی است .ویژگی بارز و محوری در تأمین مالی اسالمی ریشه در انطباق و سازگاری آن با قواعد
و رسومات فقه و

شریعت2

اسالمی دارد که مشتمل بر ممنوعیت بهره و همچنین قمار ،داللبازی،

نهادینهسازی تسهیم سود و زیان و تأمین مالی تسهیم ریسک است

(آسوتای3

 .)2015 ،باوجود

آنکه تأمین مالی اسالمی در عرصه مالی طی  40سال اخیر مطرح گردیده است ،اما پیشرفتهای
شگرفی در طول دو دهه اخیر داشته است .مضاف بر آن ،تأمین مالی تجاری و همچنین صنعت تأمین
مالی اسالمی که ریشه در اقتصاد واقعی دارد در طول بحران مالی جهانی اخیر قابلیت اتکا و اعتماد
خود را به اثبات رسانده است (آیتورک و همکاران .)2017 ، 4هواداران تأمین مالی اسالمی مدعی
گردیدهاند که این صنعت به سبب ویژگیهای برجسته و بارزش خود را از تأمین مالی مرسوم در
بازار جدا و منفک نموده است و بدین ترتیب توانسته است دستهای متمایز از دارایی را به ارمغان
آورد که در بلندمدت دارای ثبات و پایداری بیشتری خواهد بود (احمد و

الساید5

.)2018 ،

موفقیتهای اخیر صنعت مالی اسالمی در طول دوره بحران در صنعت تأمین مالی متعارف (متداول
و رایج) اتفاق افتاده است (نچی.)2017 ، 6
بر اساس آمار منتشرشده در گزارش بازار مالی اسالمی بینالمللی تا پایان سال  2017میالدی،
ارزش کل صکوک منتشرشده بالغبر  760/044میلیون دالر عنوانشده است .بر این اساس از سال
 2001تا سال  ،2017تعداد  7358ناشر صکوک در جهان وجود دارد که کشورهای مالزی (62/53
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درصد) ،عربستان سعودی ( 9/72درصد) ،امارات ( 7/34درصد) ،اندونزی ( 6/41درصد) ،بحرین
( 2/83درصد) و قطر ( 2/64درصد) ازجمله کشورهای منتشرکننده صکوک با درصد باالیی از
ارزش کل انتشار صکوک میباشند و در این میان ایران با  144میلیون دالر تنها  0/01درصد را به
خود اختصاص داده است (گزارش بازار مالی اسالمی بینالمللی.)2018 ،1
به اعتقاد برخی از محققین ،اوراق بهادار اسالمی بهصورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی
رایج ،ریسک بیشتری دارد (ارسالن طریق .)1387 ،دلیل این موضوع این است که تقریباً تمامی
ابزارهای مالی اسالمی مبتنی بر مالکیت دارایی است و ریسک آن دارایی نیز به سرمایهگذار منتقل
میشود (آدامز و توماس .)1388 ،با توجه به اینکه در کلیه فعالیتهای اقتصادی ازجمله اوراق بهادار
اسالمی ریسک وجود دارد ،باید تمهیداتی در نظر گرفت تا ریسک ناشی از آنها کنترل و به حداقل
برسد .امروزه ریسک و نوسانها در کانون توجه تمام سیاستگذاران ،سرمایهگذاران و حتی مسئوالن
کشورها قرارگرفته است .به علت اهمیت و اثرگذاری باالی ریسک ،باید ریسکها را شناسایی،
ارزیابی و طبقهبندی کرد .با یک شناخت مناسب از ریسکهای اوراق بهادار اسالمی ،ارکان انتشار
اوراق نسبت به مخاطرات اصلی در فرآیند انتشار و معامالت ثانویه آگاه شده و فرایندهای اصلی
درزمینه پوشش ریسکهای مهم را بکار خواهند گرفت .با شناسایی این ریسکها در فرایند انتشار
و عملیات بازار سرمایه ،ناشران ،قادر خواهند بود بر ریسکهای اصلی تمرکز کرده ،فرآیندهای
پوشش ریسک را با اثربخشی بیشتر ،پیگیری نمایند .بدینصورت که ابتدا ریسکهای اصلی اوراق
بهادار اسالمی شناسایی میشوند ،سپس روابط درونی آنها بر اساس روش رتبهبندی دیمتل،
رتبهبندی و ارزیابی خواهند شد .از آنجائی که یکی از گامهای اساسی در رتبهبندی اعتباری در کلیه
مدلهای تصمیمگیری و ارزیابی ریسک ،شناسایی معیارها است که درزمینه شناسایی معیارها،
تاکنون بهصورت بخشی به این مبحث پرداختهشده (پژوهش موسویان و همکاران 1392 ،و پژوهش
نظر پور و صدرایی )1396 ،و یک الگوی جامع که تمامی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی را در
نظر بگیرید وجود نداشته و در این پژوهش به شناسایی معیارها و زیرمعیارها و طبقهبندی و رتبهبندی
ریسکها پرداخته میشود.
یکی از گامها و هدفهای مهم در بحث ارزیابی و رتبهبندی در تمامی مدلها ،شناسایی معیارها
و چارچوب ارزیابی است که در این پژوهش تنها به چارچوب ارزیابی ریسکها پرداختهایم و با
استفاده از این چارچوب محققین میتوانند به ارزیابی و رتبهبندی ابزارهای تأمین مالی اسالمی
)1 . International Islamic Financial Market (IIFM
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بپردازند؛ بنابراین با توجه به لزوم وجود رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی ،در این پژوهش
سعی بر این است که به شناسایی ریسکهای مرتبط با اوراق بهادار اسالمی از دید گروه تصمیمگیری
خبره در حوزه بازار سرمایه پرداخته و درنهایت به طبقهبندی و رتبهبندی این ریسکها و زیر
معیارهای آن با استفاده از روش دیمتل بپردازیم.
لذا با توجه به موارد مطرحشده ،هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی جامع جهت شناسایی،
ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی است که بدین منظور از تکنیکهای
تصمیمگیری چندمعیاره با توجه به ماهیت چندمعیاره بودن مسئله ارزیابی و رتبهبندی ریسک استفاده
میگردد .این پژوهش در  5بخش ساختاربندی شده است .در بخش اول ،به بیان مسئله پژوهش و
اهمیت و ضرورت پژوهش پرداختیم .در بخش دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش میپردازیم.
در بخش سوم ،به روششناسی پژوهش پرداخته خواهد شد .سپس در بخش چهارم و پنجم ،به
تجزیهوتحلیل یافتهها و بحث و نتیجهگیری میپردازیم.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
اوراق بهادار اسالمی

بسیاری از مطالعات صورت گرفته اخیر مدعی گردیدند که صنعت تأمین مالی اسالمی میزان
ریسک پایینتر ،عملکرد بهتر و ثبات باالتری را در قیاس با همتایان خود در طول بحران مالی جهانی
در سال  2008نشان داده است (بک و همکاران2013 ، 1؛ چاپرا2008 ، 2؛ حسن و دریدی، 3
 .)2010این محققان این عملکرد بهتر را به ویژگیهای منحصربهفرد قراردادهای اسالمی و اوراق
بهادار سرمایهگذاری اسالمی نسبت دادهاند .بخش اعظمی از این پیشرفتها و توسعه منبعث از انتشار
گسترده صکوک بوده است .صکوک گواهینامههای سرمایهگذاری به شمار میآیند که با اصول
شریعت منطبق بوده و جایگزینی برای صدور و انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اوراق قرضه
مبتنی بر بهره به شمار میآیند .عالوه بر آنهم بهعنوان ابزاری برای جذب و جلب صندوقهای دولتی
از طریق صکوک و هم بهعنوان شیوهای در شرکتها برای دستیابی به تأمین مالی خارجی در
چارچوب صکوک شرکتی به شمار میآیند (نچی .)2017 ،صک به معنای سند و سفتجه (سفته)

1 . Beck
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است و معرب واژه چک در فارسی است .عربها این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر
تمام انواع حوالهها و تعهدها به کاربردند (سروش و صادقی.)1386 ،
صکوک یک نوع دارایی مطمئن و ایمن بهحساب میآید و در زمره اوراق بهادار تضمینی و
قابل معامله طبقهبندی میشود؛ صکوک ابزاری است که برای تأمین نیازهای مالی شرکتها و
مؤسسات از طریق جذب سرمایههای سرگردان افراد در بازار ،به کار گرفته میشود .ابزار مالی
صکوک منابع مالی متنوعی را برای توسعه بازار و مدیریت نقدینگی بنگاههای اقتصادی اسالمی
فراهم میکند و جبران کسری بودجه دولت ،اعمال سیاستهای مالی و پولی و افزایش نقدینگی از
مهمترین تأثیرات این ابزار مالی در بازار خواهد بود (حسن و همکاران.)2017 ، 1
در ایران پس از انقالب اسالمی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362
عالوه بر عملیات بانکداری متعارف ،بهرهگیری از سایر ابزارهای ربوی نیز ممنوع و بهاینترتیب
پرونده استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق قرضه بسته شد .با اعالم ممنوعیت انتشار اوراق
قرضه ،خالئی در بازار مالی احساس گردید و در پی آن کارشناسان فقهی و مالی به طراحی
ابزارهای مالی اسالمی جدیدی پرداختند که به طراحی و انتشار نخستین اوراق مشارکت طرح نواب
در سال  1373منتهی شد .دولت جمهوری اسالمی ایران در سال  )1994( 1373برای نخستین بار
در جهت تأمین مالی طرحهای عمرانی اقدام به انتشار اوراق بهادار مشارکت منطبق با قوانین اسالمی
نمود ،تعدد مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت موجب گردید تا سرانجام در مهرماه سال 1376
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس برسد (علی عصار .)1392 ،در حال حاضر و
تا پایان سال  ،1396در بورس اوراق بهادار تهران ،صکوک اجاره ،صکوک مرابحه ،صکوک
استصناع ،صکوک منفعت ،صکوک مشارکت ،صکوک سلف ،صکوک رهنی ،صکوک مرابحه
سالمت و اسناد خزانه اسالمی توسط وزارتخانههای دولتی و شرکتهای خصوصی و دولتی در بازار
بورس و فرا بورس عرضهشدهاند.
ارزیابی ریسک اوراق بهادار اسالمی

جهانیسازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بینالمللی ،ریسکهایی که بنگاهها در
معرض آنها قرار میگیرند را بهطور گسترده تغییر دادهاند (عنصری و لشنی .)1383 ،فرهنگ وبستر، 2

1 . Hassan et al.
2 . Websters New Collegiate Dictionary, 1981
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ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است (راعی و سعیدی .)1390 ،گالیتز 1ریسک را
هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی میداند (گالیتز .)1996 ،ریسک درواقع عدم قطعیتی است که یک
سرمایهگذار در به دست آوردن نرخ بازده مورد انتظار خود با آن روبهرو است (رائیلی 2و براون، 3
.)2000
برخی مطالعات اقسام مختلف ریسک با توجه به پذیرش آن در شریعت اسالم را به ریسکهای
مفید در مقابل غیرمفید ،ریسک مولد در مقابل غیرمولد ،ریسک قابلکنترل در مقابل غیرقابلکنترل
و ریسک مالی و غیرمالی تقسیم کردهاند و ریسکهای مالی ،مفید ،مولد و قابلکنترل را ریسک
جایز در اسالم میدانند .در این معنا ریسک «پذیرش تمام یا بخشی از خطرهای مالی قابلکنترل ناشی
از سرمایهگذاری اقتصادی بهمنظور تملک تمام یا بخشی از سود احتمالی از آن» است (مصباحی
مقدم و صفری .)1389 ،لذا ریسک در نظام مالی اسالمی مانند نظام مالی متعارف وجود دارد .برخی
از مطالعات در حوزه ریسکهای مربوط به قراردادهای نظام پول بهعنوان جزئی از نظام مالی اسالمی
ایران ،ریسک اعتباری ، 4ریسک قیمت دارایی مورد عقد ،ریسک عدم تعدیل سود ، 5ریسک
نقدینگی ،ریسک اعتماد ، 6ریسک دولت 7و ریسک عملیاتی 8را مهمترین ریسکهای عقود
اسالمی در بانکداری بدون ربا برمیشمارند (ابوالحسنی و حسنی مقدم .)1387 ،ابزارهای مالی
اسالمی نیز از ریسکهای مختلف مصون نیستند .در خصوص صکوک ،ریسک از بین رفتن
داراییهای مبنا ، 9ریسک نرخ سود ، 10ریسک کاهش قیمت دارایی 11مهمترین ریسکها است
(علی عصار .)1392 ،در سایر موارد ریسک نقدینگی ،بازار و ریسک اعتباری برای کلیه صکوک
بهعنوان ریسکهای مشترک آورده شده است (ارسالن طریق.)2004 ،
کمیته خدمات مالی اسالمی در سال  2005صکوک را اینگونه تعریف نموده است:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

. Galitz
. Reilly
. Brown
. Credit Risk
. Risk of Adjustment
. Trust Risk
. Government Risk
. Operational Risk
. Base Asset Loss Risk
10 . Rate of Return Risk
11 . Base Asset Price Risk
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گواهیهایی که نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان اوراق در بخش تقسیمنشده دارایی پایهای
است که تمام حقوق و تعهدات به آن دارایی پایه مرتبط میگردد.
بر اساس تعاریف باال اگرچه صکوک گاهی بهصورت اوراق قرضه اسالمی ترجمه میگردد ،اما تعریف دقیقتر
صکوک نشان میدهد که این اوراق نمایانگر مالکیت یک دارایی و یا یک سرمایهگذاری است ،درحالیکه اوراق
قرضه برای اثبات بدهی به کار میرود و برخالف صکوک نمایانگر مالکیت دارندگان اوراق در فعالیتهای صنعتی
یا تجاری که بدان منظور این اوراق منتشر گردیده نیست .در عوض ،با انتشار اوراق قرضه ،ناشر اوراق که مالک واقعی
دارایی یا سرمایهگذاری است ،به دارندگان اوراق بدهکار شده و الزم است اصل و بهره پول دارندگان اوراق را
بازگرداند؛ بنابراین اوراق قرضه بهعنوان ابزارهای بدهی با بهره ثابت ساختاردهی میشوند و مقدار بهره اوراق قرضه
بهعنوان درصدی از سرمایه و نهدرصدی از سود واقعی تعیین میگردد .در اوراق قرضه صرفنظر از سرمایهگذاری
سودآور هست یا نه پرداخت بهره اوراق تضمین میگردد .از طرف دیگر ،به علت ممنوعیت ربا در شریعت اسالم،
صکوک نمیتواند همانند اوراق قرضه ساختاردهی شود؛ بنابراین در ساختار صکوک از داراییها و قراردادهای شرعی
گوناگون برای طراحی ابزار جایگزین اوراق قرضه استفاده میگردد و بهرهای که در صکوک پرداخت میگردد واقعاً
ناشی از سود واقعی است که از دارایی و یا سرمایهگذاری حاصل میگردد (توحیدی.)1396 ،
هم اوراق قرضه رایج و هم صکوک دارای زمان سررسید ثابت ،سود (کوپن) هستند و در سطح قیمت نرمال معامله
میشوند .ناشر صکوک به سرمایهگذار تعهد بازپرداخت میزان سرمایه بهاضافه سود در زمان سررسید را میدهد .از جهت
تفاوتهای میان اوراق قرضه رایج و صکوک؛ اوراق قرضه رایج یک ابزار بدهی هستند درحالیکه صکوک ممکن
است بدهی یا ابزارهای سهام باشند .در اوراق قرضه رایج ،مالک اوراق قرضه صاحب جریان نقدی است درحالیکه در
صکوک مالک صاحب دارایی است .صکوک شامل قراردادهای مختلف برای ایجاد تعهدات مالی است درحالیکه
اوراق قرضه رایج تنها یک قرارداد برای وام جهت ایجاد بدهی هستند .بازده اوراق قرضه با بهره مرتبط است که از قرارداد
وام ناشی میشود درحالیکه بازده صکوک با عناصر سود مرتبط است (ذکریا و همکاران.)2012 ،
پیشینه پژوهش
یکی از اولین پژوهشی که بهطور دقیق به شناسایی ریسکهای صکوک پرداخت ،پژوهش
ارسالن طریق )2004( 1بود که به شناسایی ریسکهای صکوک پرداخته و به این نتیجه رسید که
ریسک بازار ،ریسک نرخ بهره ،ریسک نرخ ارز خارجی ،ریسک اعتباری ،ریسک عملیاتی از

1 . Arsalan Tariq
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مهمترین ریسکهای ساختاری صکوک هستند .سپس اولین مطالعهای که رتبهبندی صکوک را
انجام داد ،مطالعه آروندینا و عمر  )2010( 1بود .این مطالعه رگرسیون لجستیک مرتبهای و رگرسیون
لجستیک چند اسمی را برای ایجاد یک مدل از رتبهبندی صکوک که برگرفته از متغیرهای نظری
چندگانه است ،استفاده میکند .نتایج نشان میدهند که لجستیک مرتبهای  70درصد و لجستیک
چند اسمی  78/3درصد از تمام موارد را بهطور صحیح به طبقههای رتبهبندی صکوک تقسیمبندی
کردهاند .دومین مطالعه در ارتباط با رتبهبندی اعتباری صکوک مربوط به مقاله ذکریا و همکاران
( )2012میشود .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که صکوک باوجود رشد متناسب
انتشار در کشورها ،میتواند ریسک نکول را نیز بهبود بخشد .همچنین ،آنها بیان داشتند که مهمترین
ریسکهای ساختاری صکوک شامل :ریسک نکول ،ریسک اعتباری و ریسک بازار خواهد بود.
ولی جدیدترین مطالعه در ارتباط با رتبهبندی اعتباری صکوک مربوط به مقاله آروندینا و همکاران
( )2015میباشد .آنها در پژوهش خود با استفاده از روش لجستیک چندجملهای و استنتاجهای
شبکه عصبی به رتبهبندی صکوک پرداخته و به این نتیجه رسیدند که مدل شبکه عصبی با دقت
 96/18درصد قویتر از مدل لجستیک و مدل آماری در رتبهبندی اعتباری است .ریسک اعتباری،
ریسک نکول و ریسک عملیاتی از مهمترین ریسکهای مرتبط با صکوک میباشند.
در ایران ،سروش و صادقی ( )1386به بررسی مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که در خصوص صکوک اجاره ،ریسکها به سه دسته ریسکهای بازار اولیه ،ریسکهای
بازار ثانویه و ریسکهای مرتبط با دارائی تقسیمبندی میشوند .موسویان و همکاران ( )1392با رویکرد دلفی و
روش  AHPبه شناخت و رتبهبندی ریسکهای ابزار مالی اسالمی (صکوک) پرداخته و به این نتیجه رسیدند که
با روش دلفی مهمترین ریسکهای مشترک عبارتاند از :ریسکهای بازار ،تورم ،نقدشوندگی ،عملیاتی،
شریعت ،عدم جمعآوری وجوه به میزان کافی و اعتباری .نظر پور و همکاران ( )1393به اولویتبندی ریسک
صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه پرداختند .در
پژوهش آنها سعی شد با استفاده از روش  SAWو روش  TOPSISبه رتبهبندی ریسکهای صکوک اجاره
بپردازند .آنچه از رتبهبندی ریسکها به دست آمد این است که ریسک تورم در بین تمامی ریسکهای بازار اولیه
و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسکهای سیاسی ،نرخ بازده ،ریسک بازار ،نوسانات نرخ ارز و  ...در جایگاههای
بعدی این ریسک قرار دارند .نظر پور و صدرایی ( )1396با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا و روش تحلیل
سلسله مراتبی به شناسایی و رتبهبندی ریسکهای اسناد خزانه اسالمی در بازار اوراق بهادار ایران پرداختهاند .نتایج
1 . Arundina and Omar
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نشان میدهد از منظر خبرگان پاسخدهنده ،ریسکهای نرخ سود بانکی ،نقد شوندگی ،تورم و نرخ ارز از منظر
احتمال وقوع ،در اولویت میباشند و از منظر شدت تأخیر نیز ،نرخ سود بانکی ،نقد شوندگی ،اعتباری و تورمی با
اولویت بودهاند.
جدول  .1خالصه پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر
نام محقق

سال

روش مورداستفاده

ریسکهای شناساییشده

پژوهش
مدل لجستیک چندجملهای و

ریسک اعتباری ،ریسک نکول و

آروندینا و همکاران

2015

استنتاجهای شبکه عصبی

ریسک عملیاتی

مشاهدات اسناد بورس مالزی و

ریسک نکول ،ریسک اعتباری و

ذکریا و همکاران

2012

آژانسهای رتبهبندی اعتباری

ریسک بازار

آروندینا و عمر

2010

ارسالن طریق

2004

بررسی متون مالی اسالمی

نظر پور و صدرایی

1396

روش توصیفی و تحلیل محتوا

نرخ سود بانکی ،نقدشوندگی ،تورم و

و با استفاده از روش تحلیل

نرخ ارز

نظر پور و همکاران

1393

رگرسیون لجستیک مرتبهای و

-----------

رگرسیون لجستیک چند اسمی
ریسک بازار ،ریسک نرخ بهره ،ریسک
نرخ ارز خارجی ،ریسک اعتباری ،ریسک
عملیاتی

سلسله مراتبی
روش  SAWو روش

ریسک تورم ،سیاسی ،نرخ بازده،

TOPSIS

بازار ،نوسانات نرخ ارز

موسویان و همکاران

1392

رویکرد دلفی و روش AHP

ریسکهای بازار ،تورم ،نقد شوندگی،

سروش و صادقی

1386

بررسی تمامی مبانی نظری

ریسکهای بازار اولیه ،ریسکهای

متون مالی اسالمی

بازار ثانویه و ریسکهای مرتبط با

عملیاتی ،شریعت ،عدم جمعآوری
وجوه به میزان کافی و اعتباری

دارائی

روششناسی پژوهش
این پژوهش بر اساس هدف پژوهش در دسته پژوهشهای توسعهای ـ کاربردی است .هدف اصلی از
انجام این پژوهش ،شناسایی ،طبقهبندی و ارزیابی عوامل مؤثر در رتبهبندی ریسکهای اوراق قرضه اسالمی
(صکوک) است .در این پژوهش تالش میشود تا رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی از طریق خرد
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جمعی تعیین گردد؛ بنابراین ،روش دلفی که یکی از روشهای تصمیمگیری گروهی و چند معیاره است
مورداستفاده قرار میگیرد .در روشهای تصمیمگیری چند معیاره که در دهههای اخیر موردتوجه محققان
قرارگرفته است ،بهجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده میشود .البته به دلیل
وجود ویژگیهایی ازجمله ابعاد کالن مسئله ،عدم دسترسی به اطالعات دقیق و نظرات فردی و ذهنی ،نظریه
فازی نیز باید در آن ادغام گردد ،لذا از روش دلفی فازی برای برقراری ارتباطات مؤثر با خبرگان و در نظر
گرفتن عدم قطعیت مرتبط با قضاوتهای ذهنی و کالمی و صاحبان منافع استفاده کرده تا ضمن ایجاد تعامل
الزم بین آنان ،دیدگاههای آنان را بهسوی اجماع عمومی سوق دهد .در اولین مرحله از اجـرای روش دلفـی
فـازی ،تمامی عوامل مرتبط با رتبهبندی اعتباری از کتب ،مقاالت و مجالت تخصصی مالی و بازرگانی و بازار
سرمایه استخراج گردید .پسازآن گامهای عملیاتی روش دلفی فازی به شرح زیر برداشتهشده است:
با توجه به مسئله رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی ،گروههای متعددی در حـل ایـن مسئله ذینفع
هستند ،لذا باید تا حد امکان خبرگان به نحوی انتخاب شوند که نماینده خـوبی از صـاحبان منافع باشند .در غیر این
صورت ،شناسایی عوامل مرتبط با رتبهبندی ریسکها ،موردشک و تردید خواهد بود .عمدهترین صاحبان منافع
رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی عبارتاند از :وزارت امـور اقتـصاد و دارایـی ،سـازمان بورس و اوراق
بهادار ،سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در بورس ،متخصـصان و اسـتادان مرتبط در دانشگاهها؛ در میان خبرگان
منتخب باید افرادی باشند که حداقل سابقه  5سال سابقه اجرایی در بازار سرمایه یا پول را داشته و حداقل مدرک
کارشناسی ارشد در رشتههای مدیریت بازرگانی ،اقتصاد ،حسابداری ،مالی و مهندسی مالی را داشته باشند .چنانکه
اشاره شد پرسشنامه باهدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان ارتباط موارد پیشنهادی بـا رتبهبندی ریسکها
طراحیشده است .لذا خبرگان باید از طریق متغیرهایی ،این مقـادیر «میـزان» را بیـان مـیکردنـد .ازآنجاکه سؤالهای
طرحشده بسیار کلی بوده و ضمناً عوامل متعددی بـر سـؤالها و پاسـخهای آنها دخیل هستند ،لذا استفاده از
متغیرهایی با ارزشهای قطعـی ،خبرگـان را در اظهارنظر دچـار مشکل خواهد کرد .به همین دلیل ،واضح است
کـه متغیرهـای کیفـی ،آزادی عمـل بیـشتری را بـه خبرگان میدهد .استفاده از متغیرهای کیفی مانند «کم»،
«متوسط»« ،زیاد» و  ...و مشکالت فوق را تا حدود زیادی حل خواهد نمود ،لیکن مشکل دیگری را ایجاد میکند.
ذهنیت افراد نسبت بـه متغیرهـای کیفـی مانند کم یا زیاد ،یکسان نیست .خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی
آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است ،مانند اینکه برخی افراد نگرش سختگیرانه و برخی نگرش
آسانگیرانه دارنـد ،برخی از افراد خوشبین و برخی دیگر بدبین هستند .درنتیجه تجزیهوتحلیل بر روی متغیرهـای
منتج از ذهنیت و تعابیر مختلف ،فاقد ارزش خواهد بود .به همین دلیل با تعریف دامنه متغیرهـای کیفی ،خبرگان با
ذهنیت یکسان به سؤالها پاسخ خواهند داد.
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روش دلفی فازی در دهه  1980میالدی توسط کافمن و گوپتا 1ابداع شد (چنگ و لین.)2002 ، 2
کاربرد این روش بهمنظور تصمیمگیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها بهصراحت مشخص نیستند،
ال خبرگان نظریات خود را در قالب حداقل معیار،
منجر به نتایج بسیار ارزندهای میشود .در این روش ،معمو ً
ممکنترین مقدار و حداکثر مقدار (اعداد فازی مثلثی) ارائه میدهند ،سپس میانگین نظر خبرگان (اعداد
ارائهشده) و میزان اختالفنظر هر فرد خبره از میانگین محاسبه و آنگاه این اطالعات برای اخذ نظریات جدید
به خبرگان ارسال میشود .در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل ،نظر جدیدی
را ارائه میدهد با نظر قبلی خود را اصالح میکند .این فرآیند تا زمانی ادامه مییابد که میانگین اعداد فازی
بهاندازه کافی باثبات شود .عالوه بر این ،چنانچه مطالعه نظر زیرگروههایی از خبرگان نیز الزم باشد ،میتوان
با محاسبه فاصله بین اعداد مثلثی ،نظریات خبرگان را بر اساس روابط فازی در گروههای مشابه مورد شناسایی
قرارداد و اطالعات مربوط به آنها را به خبرگان موردنظر ارسال کرد (جعفری و منتظر .)1387 ،بهمنظور
اطمینان ،پرسشنامه اولیه به مشاهده خبرگان رسید و روایی ظاهری آن ،مورد تائید و واقع گردید .سپس
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی واقع گردید که میزان آلفای کرونباخ
 0/714محاسبه گردید که به معنای تائید پایایی پرسشنامه است.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش جهت شناسایی و رتبهبندی ریسکها از دو تکنیک استفاده گردید .برای
شناسایی عوامل مرتبط با ریسکهای اوراق بهادار اسالمی از تکنیک دلفی فازی و جهت تأثیر عوامل
درونی و رتبهبندی آنها ،از تکینک دیمتل استفاده شد .در ذیل به روند اجرای پژوهش و نتیجهگیری
یافتههای آنها پرداخته میشود .در گام اول به بررسی عوامل مؤثر بر ریسکهای اوراق بهادار
اسالمی از طریق مقاالت معتبر علمی داخلی و خارجی ،کتابها و سایتهای مرتبط توسط محقق
پرداخته شد .در گام دوم ،عوامل مؤثر در قالب پرسشنامه به خبرگان برای وجود یا عدم وجود
عوامل مرتبط ارسال شد .سپس نظرات خبرگان دستهبندیشده و یک جدول جامع عوامل مرتبط با
ریسکهای اوراق بهادار اسالمی تهیه شد .جدول ( )2کلیه ریسکهای مرتبط با اوراق بهادار اسالمی
ازنظر گروه تصمیمگیری را نشان میدهد.

1 . Kaufman and Gupta
2 . Cheng and Lin
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جدول  .2عوامل مرتبط با رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی طبق نظر خبرگان
عوامل مرتبط با وضعیت

عوامل مرتبط با بازار و

اعتباری و اقتصادی

قیمت

نام

منبع

ریسک

نام

منبع

ریسک

حساسیت دارائی به نرخ ارز

ریسک نرخ سود

سیدعلی ()2005

ریسک نقدشوندگی

حساسیت دارائی به نرخ بهره

فابوزی و مان
()2005؛ نظرپور و
صدرایی ()1396؛
نظرپور و همکاران

ریسک نکول

ریسک صنعت

حساسیت دارائی به نرخ تورم

ریسک سرمایهگذاری مجدد

نظرپور و صدرایی
()1396؛ سروش و

آدام و عبدالقادر
( )2004و سروش و
صادقی ()1386

همکاران ()2015؛
ارسالن ()2004؛
موسیان و همکاران

()1393؛ موسیان و

()1392؛ نظرپور و

همکاران ()1392

همکاران ()1393

آدام و عبدالقادر
()2004

چاپرا و طریق اهلل
()2000؛ خان و
احمد ()2001

ریسک اعتبار بازارگردانی

همکاران ()1393؛

دار ()2007

فتحی ()1385؛

سید علی ()2005

خان و احمد ()2001

ریسک وضعیت وثیقه

()1392؛ نظرپور و

صادقی ()1386

()2004؛ ارسالن و

خان و احمد

همکاران ()2012
موسیان و همکاران

( )1393و سروش و

آدام و عبدالقادر

()2001؛ آروندینا و

ریسک اعتباری بانی

عمر ()2010؛ ذکریا و

نظرپور و همکاران

ریسک کاهش ارزش بازار دارائی

نظرپور و همکاران
()1393؛ آروندینا و

منبع

ریسک

()1393؛ لیا ()2000

ریسک اعتباری واسط

()2004؛ لیا ()2000

نظرپور و همکاران

نام

ریسک عملیاتی دارائی

آروندینا و عمر
()2010؛ ارسالن

صدرایی ()1396؛

ریسک عدم تعدیل

نظرپور و صدرایی

ناشر

ریسک استهالک تدریجی دارائی

ارسالن ()2004؛

آروندینا و عمر

همکاران ()1393؛

نام

منبع

ریسک
()2010؛ نظرپور و

()1396؛ نظرپور و

عوامل مرتبط با نهاد واسط

عوامل مرتبط با دارائی و

نظرپور و همکاران
()1393؛ آدام و
همکاران ()2004

ارسالن ()2004

صادقی ()1386

ریسک سررسید

ریسک منحنی بازده

ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی

همکاران ()1393

نظرپور و همکاران
( )1393و موسویان و
همکاران ()1392

ریسک نقدینگی

لیا ()2000

تاکمن و سرات
()2012؛ نظرپور و

کروهی و همکاران
()2006؛ موسیان و
همکاران ()1392؛
نظرپور و همکاران
()1393؛ نظرپور و
صدرایی ()1396
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در گام دوم با استفاده از یک پرسشنامه و سازماندهی یک هیئت کارشناسی برای بیان ارزش
محافظهکارانه (حداقل) و ارزش خوشبینانه (حداکثر) اهمیت هر معیار در مجموعه معیارهای
احتمالی  Sدر بازه  1تا  10انجام پذیرفت .یک امتیاز بهصورت  cik  (Lik , Uik ), i  Sنشان
داده میشود که در آن  Likو  ،Uikشاخص محافظهکارانه و شاخص خوشبینانه معیار  iاست که به
ترتیب توسط کارشناس (خبره)  kرتبهبندی میشود .سازماندهی نظرات کارشناسان (خبرگان) که
از پرسشنامهها جمعآوریشدهاند و تعیین عدد فازی مثلثی 1برای محافظهکارانهترین شاخص =Ci

) (LCi, MCi, UCiو شاخص خوشبینانهترین ) Oi= (LOi, MOi, UOiبرای هر معیار  .iاز
شاخص محافظهکارانه ) Ci= (LCi, MCi, UCiاستفادهشده زیرا  LCiنشاندهنده حداقل ارزش
محافظهکارانه کارشناسان است:
) LCi  min(Lik

()1

 MCiمیانگین هندسی محافظهکارانهترین ارزش کارشناسان برای معیارهای  iاست .این مقدار
از معادله ( )2به دست میآید.
()2

 Lik )1/k

MCi  (Li1  Li2 

 UCiنشاندهنده حداکثر ارزش محافظهکارانه کارشناسان است:
()3

) UCi  max(Lik

به همین ترتیب ،حداقل ( ،)LOiمیانگین هندسی ( )MOiو حداکثر ( )UOiخوشبینانهترین
گروه برای معیار  iرا میتوان به دست آورد.
در گام سوم TFN ،برای محافظهکارانهترین شاخص ) Ci= (LCi, MCi, UCiو
خوشبینانهترین شاخص ) Oi= (LOi, MOi, UOiبرای راهبردهای باقیمانده  Aiو  i  Sمحاسبه
شد .جهت بررسی همسانی نظرات کارشناسان و محاسبه مقدار معنیداری Gi ،برای هر معیار ،منطقه

)1 . Triangular fuzzy number (TFN
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خاکستری (هاسیو2006 ، 1؛ لی و همکاران ،)2010 ، 2بخش همپوشانی  Ciو  Oiدر شکل (،)1
برای بررسی اجماع کارشناسان در هر معیار و محاسبه ارزش معنیداری کل  Giاستفاده میشود.
 ،TFNیک عدد فازی است که با سه عدد حقیقی بهصورت ) F=(l,m,uنمایش داده میشود .کران
باال که با  uنشان داده میشود بیشینه مقادیری است که عدد فازی  Fمیتواند اختیار کند .کران پایین
که با  lنشان داده میشود کمینه مقادیری است که عدد فازی  Fمیتواند اختیار کند .مقدار m

محتملترین مقدار یک عدد فازی است.

شکل  .1منطقه خاکستری در تابع عضویت مثلثی فازی
درصورتیکه جفت  TFNهمپوشانی نداشته باشد ) (UCi ≤ LOiو هیچگونه منطقه خاکستری
وجود نداشته باشد ،دیدگاه کارشناس در خصوص معیار  iبه یک حد اجماع رسیده و ارزش
معنیداری اجماع بهصورت زیر محاسبه میشود:
()4

MCi  MOi
2

Gi 

درصورتیکه همپوشانی وجود داشته باشد ) (UCi > LOiو مقدار فاصلهای منطقه خاکستری
 giبرابر با  UCi - LOiباشد و  giکمتر از ارزش فاصلهای )  Oi (di  MOi  MCiباشد یعنی gi

 ،≤ diآنگاه ارزش معنیداری  Gبر طبق نقطه مماس )  P(μ ~L ,μ ~Uمنطقه خاکستری در شکل ()2
تعیین میشود .ارزش معنیداری  Giبرای هر معیار با معادالت ( 5و  )6به دست میآید.

1 . Hsiao
2 . Lee et al.

75

طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبهبندی ریسکهای ...



 min ( (p),  (p)dp 
L
U


()5

p



Gi  max

UCi  MOi  LOi  MCi
)  UCi  MCi   (MOi  LOi

()6

Gi 

جدول  .3انتخاب مناسبترین معیار ریسکهای اوراق بهادار اسالمی بر اساس روش دلفی فازی
ابعاد

مقدار بدبینانه

مقدار خوشبینانه

میانگین هندسی

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

Iim

مقدار

وضعیت

U im

معنیداری

معناداری

ریسک استهالک تدریجی دارائی

2

8

8

10

5/09

8/97

9/61

تائید

ریسک عملیاتی دارائی

2

8

8

10

4/56

9/07

9/74

تائید

ریسک کاهش ارزش بازار دارائی

3

9

7

9

5/87

7/96

13/20

تائید

ریسک وضعیت وثیقه

3

8

7

9

5/92

7/96

11/36

تائید

ریسک نقدینگی

3

8

6

9

5/92

8/24

9/05

تائید

دارائی و ناشر

نهاد واسط
3

8

8

10

4/89

9/07

9/36

تائید

ریسک عدم تعدیل

3

6

4

7

4/31

6/42

5/01

رد

ریسک اعتباری بانی

4

8

8

10

5/68

9/58

9/14

تائید

ریسک اعتبار بازار گردانی

4

5

4

7

4/09

6/42

2/95

رد

ریسک اعتباری واسط

3

8

7

9

5/92

8/06

11/28

تائید

ریسک سوءاستفاده واسط از
وجوه دریافتی

بازار و قیمت
ریسک نرخ سود

4

8

8

10

5/44

9/58

8/94

تائید

ریسک نقدشوندگی

3

8

8

10

5/46

8/58

10/21

تائید

ریسک صنعت

4

5

4

7

4/37

6/42

2/89

رد

ریسک سرمایهگذاری مجدد

4

8

8

10

6/04

9/56

9/48

تائید

3

8

8

10

5/75

8/77

10/54

تائید

ریسک منحنی بازده
وضعیت اعتباری و اقتصادی
حساسیت دارائی به نرخ ارز

2

8

8

10

4/69

9/07

9/91

تائید

حساسیت دارائی به نرخ بهره

4

5

4

7

4/18

6/42

2/93

رد

ریسک نکول

2

8

7

9

5/30

8/67

10/94

تائید

حساسیت دارائی به نرخ ترم

3

8

8

10

4/89

9/07

9/36

تائید

ریسک سررسید

3

6

4

9

4/33

6/96

3/77

رد

* حد آستانه = 8/48
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درصورتیکه منطقه خاکستری وجود داشته باشد و  gi>diباشد ،تفاوت عظیمی میان نظرات
کارشناسان وجود خواهد داشت .کل گام دوم تا زمان دستیابی به همگرایی تکرار میشود.
استخراج معیارها از فهرست منتخب که مقدار معنیداری با مقدار آستانه  Tمقایسه میشود که توسط
کارشناسان بهصورت ذهنی بر اساس میانگین هندسی همه مقادیر معنیداری اجماع  Giبه دست
میآید .درصورتیکه  Gi> Tباشد ،معیار  iبرای تحلیل بیشتر انتخاب میشود .جدول ( )3از میزان
نمرات کسبشده بین  1تا  10برای بدبینانه و خوشبینانه که با توجه به نظر  20نفر از خبرگان در
مورد میزان درجه اهمیت زیر معیارها و شاخصهای انتخاب ریسکهای اوراق بهادار اسالمی
بهدستآمده است.
با توجه به اینکه مقدار حد آستانه که از میانگین ستون مقدار معنیداری ( )8/48بهدستآمده
است؛ بنابراین از میان  20بعد موجود ،ابعاد :ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی ،ریسک
اعتبار بازار گردانی ،ریسک صنعت ،حساسیت دارائی به نرخ بهره ،ریسک سررسید در مقایسه با
سایر ابعاد مقدار معناداری آنها کمتر از حد آستانه ( )8/48است حذف خواهند شد؛ بنابراین ابعاد،
ریسک استهالک تدریجی دارائی ،ریسک عملیاتی دارائی ،ریسک کاهش ارزش بازار دارائی،
ریسک وضعیت وثیقه ،ریسک نقدینگی ،ریسک عدم تعدیل ،ریسک اعتباری بانی ،ریسک اعتباری
واسط ،ریسک نرخ سود ،ریسک نقد شوندگی ،ریسک سرمایهگذاری مجدد ،ریسک منحنی بازده،
حساسیت دارائی به نرخ ارز ،ریسک نکول ،حساسیت دارائی به نرخ ترم با توجه اینکه مقدار
معناداری آنها بیشتر از حد آستانه ( )8/48است ،انتخاب خواهند شد.
در گام چهارم ،پس از شناسایی عوامل مرتبط ،متغیرهای تشکیلدهنده سیستم شناساییشده و روابط درونی
بین شاخصهای عوامل مرتبط با رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار اسالمی در یک نگاه در رئوس یک نمودار
قرارگرفته و روابط بین رئوس بهصورت نفوذ عناصر بر یکدیگر بهصورت یک مدل مفهومی تعیین میشوند.
مقایسه اثر متغیرها بر یکدیگر بهصورت زوجی بوده و قضاوت خبرگان فقط برای ارتباطات مستقیم متغیرها با
یکدیگر مورد پرسش واقع میشوند .تعیین شدت تأثیر متغیر بر یکدیگر ،از گامهای مهم و دقیق پژوهش
انجامشده است .بدین منظور پرسشنامهای طراحی و طی آن قضاوت خبرگان نسبت بهشدت تأثیر متغیر بر
یکدیگر مورد سؤال واقع شد .عالئم اختصاری هر یک از معیارها شامل :دارائی و ناشر ( ،)Aنهاد واسط (،)B
بازار و قیمت ( )Cو وضعیت اعتباری و اقتصادی ( )Dاست .در این پژوهش ،شدت تأثیر عناصر در قالب
امتیازدهی از صفر ( )0تا ( )4از خبرگان مورد سؤال واقع میشود و شدت تأثیر و امتیاز نظیر آن طبق جدول ()4
تعیین میشود:
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جدول  .4نحوه امتیازدهی شدت تأثیر متغیر بر یکدیگر
شدت تأثیر

امتیاز

تأثیر خیلی زیاد

4

تأثیر زیاد

3

تأثیر متوسط

2

تأثیر کم

1

شایانذکر است که به دلیل پرهیز از تمایل عمومی قضاوت کنندگان به انتخاب وضعیت
"متوسط" و درنتیجه انحراف در نتایج ،از در نظر گرفتن این شدت تأثیر اجتناب شده است .با توجه
به متفاوت بودن نظرات ارائهشده توسط خبرگان در مورد شدت تأثیر عناصر بر یکدیگر ،تحلیل
نهایی بر اساس "میانگین" نظر خبرگان صورت خواهد پذیرفت .که رابطه آن بهصورت زیر است:

1 k k
a ij   x ij
H j1

()7

بر اساس نمودار تنظیمشده در شکل ( )3میتوان شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر را بهصورت
"ماتریس شدت روابط مستقیم" نشان داد (جدول  .)5ورودی هر تقاطع در ماتریس روابط مستقیم،
نشاندهنده شدت نفوذ متغیر موجود از آن ردیف بر متغیر موجود از آن ستون است .بدین ترتیب،
صفر در هر تقاطع نشاندهنده عدم وجود رابطه بین متغیرها نظیر از آن تقاطع خواهد بود (ماتریس
حاصله از میانگین نظرات خبرگان حاصلشده است) که در جدول ( )5نشان دادهشده است.
جدول  .5ماتریس میانگین نظرات خبرگان شدت روابط مستقیم ̂M
جمع ستون

D

C

B

A

8/30
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2/40

0/00

A

7/00

3/00

2/80

0/00

1/20
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6/20

3/20

0/00
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1/50

C

4/80

0/00

1/80

1/40

1/60

D

0/11

9/40

7/30

5/30

4/30
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 Max 8.30, 7.00, 6.20, 4.80 Max 4.30, 5.30, 7.30, 9.40 

 0.11

()8

در این مرحله هر درایه از ماتریس ̂ ، Mدر ماتریس ضرب میشود ˆ
 . M  S  Mکه در باال

محاسبه گردید .این عمل ضرب موجب انحراف از روند حاکم بر پاسخهای موجود نمیشود ،زیرا
آن پاسخها برای روابط ممکن بهصورت مستقیم (بین هر دو عنصر  )A,Bاست و بهوضوح آثار
غیرمستقیم عناصر بر یکدیگر کمتر از آثار مستقیم آنها خواهد بود .با این عمل ،ماتریس نرمال شده
است.
سپس ،مجموع دنباله نامحدودی از آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیر بر یکدیگر (توأم با کلیه
بازخوردهای ممکن) بهصورت یک تصاعد هندسی و بر اساس قوانین موجود از گرافها محاسبه
میشود .محاسبه این مجموع نیاز به استفاده از ماتریس  (I  M)1دارد .مجموع این تصاعد ،ماتریس
روابط کلی  Tاست که در آن  ،Iماتریس واحد (یکه)  n  nاست.
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ماتریس یکه (واحد) را از ماتریس  Mکسر نموده و سپس ماتریس حاصله را معکوس مینماییم
 . (I  M) 1ترتیب نفوذ متغیرها بر یکدیگر و نیز تحت نفوذ قرار گرفتن آنها توسط سایر متغیرها،
مشخصکننده ساختار ممکن از سلسلهمراتب آن متغیرها در بهبود یا حل مسئله است .بدین منظور
برای دسترسی به ساختار ممکن از روابط مستقیم و غیرمستقیم ،ترتیب واقعشدن متغیرها ازنظر نفوذ
بر دیگر متغیرها و همچنین ترتیب آنها ازنظر تحت نفوذ قرار گرفتن ،در ماتریس شماره ( )6بررسی
میشود که روابط مورداستفاده بهصورت زیر است:
()10
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جدول  .6شدت نسبی موجود از روابط مستقیم و غیرمستقیم ماتریس روابط کلی ()T
نوع

تأثیر

متغیر

گذاری

علت

1

1/05

علت

2

0/45

3/94

معلول

3

-0/30

4/27

1/98

معلول

4

-1/20

4/51

1/66

R-D

R+D

جمع()R

D

C

B

A

4/11

2/58

0/90

0/74

0/60

0/35

A

2/19

0/79

0/66

0/33

0/41

B

0/75

0/39

0/44

0/41

C

0/41

0/49

0/38

0/37

D

2/85

2/28

1/74

1/53

جمع()D

*ارزش آستانه= 0/53
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)T  M(I  M

نقشه وضعیت عوامل اصلی بر اساس روش دیمتل

بر اساس نقشه روابط تأثیر عوامل اصلی را میتوان با استفاده از یک مجموعه داده ()R+D ،R-D

به دست آورد که در این شکل روی محور  R i  D j ،xو روی محور  R i  D j ،yقرار
میگیرند .شکل ( )3نیز مطابق با نتایج پژوهش نحوه ارتباط و تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر را
نمایش میدهد.

شکل  .3نقشه روابط میان عوامل اصلی بر اساس روش دیمتل
بر اساس نتایج پژوهش ،متغیری که دارای بیشترین مقدار  R-Dباشد بیشترین تأثیرگذاری را
دارد .بر این اساس ،همانطور که در جدول ( )4و گامهای پژوهش نیز به آن اشاره شد ،هر چه
مقدار  D-Rمثبتتر باشد ،به قطع نفوذکننده قوی (علت) و هرچقدر منفیتر باشد ،نفوذپذیری قوی
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(معلول) است .ازاینرو ،دارائی و ناشر ( )Aبیشترین تأثیرگذاری و وضعیت اعتباری و اقتصادی ()D
کمترین تأثیر و تأثیرپذیرترین متغیرها میباشند .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت بر اساس اجرای روش
دیمتل که روش مدلسازی بر اساس نظر خبرگان است ،دارائی و ناشر متغیری است که بیشترین نفوذ
را بر متغیرهای نهاد واسط ،بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و نفوذکنندهای قوی
است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است .بهعبارتدیگر ،متغیر دارائی و ناشر
برنهاد واسط ،بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی تأثیر میگذارند .با توجه به مذاکره با
خبرگان ،ارزش آستانهای در این پژوهش ،میانگین کل اعداد حاصل از جدول ماتریس روابط
مستقیم و غیرمستقیم (ماتریس  )Tدر نظر گرفته شد .بدینجهت ،ارزش آستانهای عبارت است از
 .0/53بهعبارتدیگر ،میتوان گفت در ماتریس  Tهرکدام از درایهها که بیشتر از عدد  0/53باشد،
به معنای تأثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگری است .بر این اساس متغیر ( Aدارائی و ناشر) بر متغیر
( Bنهاد واسط) ،متغیر (Cبازار و قیمت) و متغیر ( Dوضعیت اعتباری و اقتصادی) تأثیرگذار است.
نتیجهگیری و بحث
در سالهای اخیر ،اوراق بهادار اسالمی رشد فزایندهای داشته ،به حدی که کشورهای غیر
اسالمی هم درزمینه انتشار و هم در زمینه سرمایهگذاری این اوراق ،فعالیت گستردهای داشتند .این
گسترش وجود رتبهبندی ریسکهای اوراق اسالمی برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و ذینفعان
را الزامی مینماید .این پژوهش به دنبال شناسایی و طبقهبندی ریسکهای مرتبط با اوراق بهادار
اسالمی بوده است .جهت دستیابی به این هدف ،دو روش اساسی انجام شد .روش اول ،شناسایی
معیارهای ریسک اوراق بهادار اسالمی به روش دلفی فازی و درروش دوم ،عوامل درونی هر یک
از این عوامل و زیرمجموعههای آنها با روش تکنیک دیمتل انجام پذیرفت .نتایج روش دلفی فازی
که بر اساس پرسشنامه و با استفاده از نظرات خبرگان انجام پذیرفت ،نشان داد که ریسک استهالک
تدریجی دارائی ،ریسک عملیاتی دارائی ،ریسک کاهش ارزش بازار دارائی ،ریسک وضعیت وثیقه،
ریسک نقدینگی از عوامل مرتبط با دارائی و ناشر و ریسک عدم تعدیل ،ریسک اعتباری بانی،
ریسک اعتباری واسط از عوامل مرتبط با نهاد واسط و ریسک نرخ سود ،ریسک نقدشوندگی،
ریسک سرمایهگذاری مجدد ،ریسک منحنی بازده از عوامل مرتبط با بازار و قیمت و حساسیت
دارائی به نرخ ارز ،ریسک نکول و حساسیت دارائی به نرخ ترم از عوامل مرتبط با وضعیت اعتباری
و اقتصادی میباشند .سپس ،بعد از شناسایی این معیارها و زیر معیارها ،مجدداً پرسشنامهای توسط
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خبرگان مبنی برشدت تأثیر عوامل درونی هر یک از این معیارها و زیرمعیارهای مرتبط انجام
پذیرفت .نتایج نشان داد که دارائی و ناشر ( )Aبیشترین تأثیرگذاری و وضعیت اعتباری و اقتصادی
( )Dکمترین تأثیر و تأثیرپذیرترین متغیرها میباشند .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت بر اساس اجرای
روش دیمتل که روش مدلسازی بر اساس نظر خبرگان است ،دارائی و ناشر متغیری است که
بیشترین نفوذ را بر متغیرهای نهاد واسط ،بازار و قیمت و وضعیت اعتباری و اقتصادی دارد و
نفوذکنندهای قوی است و وضعیت اعتباری و اقتصادی نیز نفوذپذیری قوی است.
نتایج این پژوهش ،نتایج مطالعات ارسالن طریق ( ،)2004ذکریا و همکاران ( ،)2012آروندینا
و عمر ( ،)2010آروندینا و همکاران ( ،)2015نظر پور و همکاران ( ،)1393نظر پور و صدرایی
( )1396و موسویان و همکاران ( )1392را بسط داده و الگوی جامعتری از شناسایی و طبقهبندی
ریسک اوراق بهادار اسالمی ارائه میدهد.
این پژوهش از جنبههای مختلف تفاوتهایی با پژوهشهای انجامشده دارد .از جنبه شناسایی
ریسکهای اوراق بهادار اسالمی با پژوهشهای نظر پور و همکاران ( )1393و نظر پور و صدرایی
( )1396تفاوت داشته که علت این تفاوت در آن است که آنها فقط روی یک ابزار خاص تأکید
داشته و همه ریسکها و ابزارهای اوراق بهادار اسالمی را پوشش نمیدهند .از جنبه مدل رتبهبندی،
در این پژوهش از روش دیمتل جهت رتبهبندی ریسکها استفاده گردید که در پژوهش آروندینا و
عمر ( ،)2010آروندینا و همکاران ( ،)2015نظر پور و همکاران ( ،)1393نظر پور و صدرایی ()1396
و موسویان و همکاران ( )1392از مدلهای استنتاجی شبکه عصبی ،لجستیک ،تاپسیس و تحلیل
سلسله مراتبی استفاده گردید و از این روش استفاده نشد .روش دیمتل یکی از ابزارهای
تصمیمگیری بر مبنای تئوری گراف است که ما را قادر ساخت تا برای درک بهتر روابط علی،
نقشه روابط شبکهای چندین معیار را در گروه علت و معلول ترسیم کنیم که در شکل ( )3این
روابط بهخوبی ترسیم شد و درک بهتری از این روابط را نشان داد .از جنبه تعداد ریسکهای
شناساییشده ،نتایج این پژوهش به دلیل شباهت موضوعی با نتایج موسویان و همکاران (،)1392
تفاوت دارد .در این پژوهش طبق نظر خبرگان و طبق نتایج جدول ( ،)3پانزده ریسک بهعنوان
مهمترین ریسکهای اوراق بهادار اسالمی شناساییشدهاند که نشان میدهد ازنظر خبرگان ،اوراق
بهادار اسالمی ریسکهای ذاتی متعددی را در درون خود دارد که در تصمیمگیری و ارزیابیها باید
بدان پرداخته شود درحالیکه در پژوهش مذکور تمامی ابعاد ریسکهای مرتبط شناسایی نشدهاند.
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طبق نتایج این پژوهش ،مهمترین ریسک در اوراق بهادار اسالمی (صکوک) ،ریسک دارائی و
ناشر است .بهبیاندیگر ،ریسک دارایی و ناشر با توجه به زیر معیارهای خود با سایر ریسکها
تأثیرگذاری بیشتری دارد .با توجه به اینکه صکوک غالباً بر پایه دارایی تعریف و تبیین میشود ،به
نظر میرسد نوع دارایی برای سرمایهگذاران از اهمیت باالیی برخوردار است .اینکه وضعیت
نقدشوندگی دارایی چگونه است و در پایان دوره عمر صکوک چه چیزی از دارایی مستهلکشده
است و احتماالً نوسانات قیمت دارایی پایه چگونه است بر سایر عوامل ریسک تأثیرگذار است .این
بدان معنا است که بهطور مثال ریسک تغییرات منفی قیمت دارایی پایه میتواند باعث به وجود آمدن
ری سک اعتباری نهاد واسط گردد .اگر تغییر دارایی پایه مثبت باشد ،احتماالً نکول نهاد واسط پایین
میآید .ازآنجاکه صکوک با پشتوانه دارایی منتشر میشود ،لذا دارای ریسک کمتری بوده و هزینه
تأمین مالی را نیز کاهش میدهد .علیرغم اینکه قسمتی از دارایی از شرکت بانی جدا میشود ،اما
بااینوجود ،بازهم بانی میتواند از داراییهای خود استفاده کند .در صورت انتشار صکوک به
پشتوانه داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند ،داراییهای مذکور از ترازنامه
خارجشده و وجوه نقد جایگزین آن میشود .ریسک نهاد واسط بر ریسک بازار و قیمت تأثیرگذار
است .اگر نهاد واسط بهطور همزمان قراردادهای زیادی داشته باشد و جهت تسویه اصل یا سود
قراردادهای مشخصی به شکل اعتباری برخورد کند ،نقدشوندگی اوراق در بازار پایین میآید.
ریسک قیمت و بازار بر ریسک اعتباری و اقتصادی تأثیرگذار است .اگر اوراقی که در دست
سهامداران است از نقدشوندگی پائینی برخوردار باشد و یا نرخ سود اوراق کاهش یابد ،منجر به
افزایش ریسک اعتباری شرکت ناشر ،افزایش تورم و درنهایت وخامت وضعیت اقتصادی کشور
میشود.
پیشنهاد میگردد محققین در پژوهشهای آتی خود صکوکهای مختلف را با استفاده از
ساختاری که در این پژوهش انجامشده است و با استفاده از مدل طراحیشده و بهره جستن از
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPفرآیند تحلیل
شبکهای ( )ANPو تاپسیس ( )TOPSISبه رتبهبندی اوراق بهادار اسالمی بپردازند .پیشنهاد
میگردد که سرمایهگذاران جهت ارزیابی اوراق بهادار اسالمی ،به دارائیهای شرکت منتشرکننده
اوراق و نقدینگی آنها توجه ویژهای نمایند .عدم تخصیص بهینه منابع شرکت در انتشار اوراق و
کمبود نقدینگی ،شرکت را در پرداخت تعهدات دورهای خود دچار مشکل میکند .همچنین ،به
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طراحان ابزارهای تأمین مالی اسالمی پیشنهاد میگردد که با کمک معیارهای شناساییشده در این
پژوهش برای پوشش و مدیریت ریسکهای اوراق بهادار اسالمی ،تمهیدات الزم را انجام دهند.
در پایان پیشنهاد میگردد ،با توجه به تحریمهای مالی و اقتصادی و محدودیتهای نهادها و
شرکتهای ایرانی برای دسترسی به بازار سرمایه بینالمللی ،ایجاد و توسعه تمامی اوراق بهادارهای
اسالمی باید از اولویتهای اصلی دولت و نهادهای تصمیمگیرنده باشد.
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