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چکیده
هدف اصلی اين مقاله ،تعیین سطحی از سرمايه است كه بتواند انتظارات متعارض سهامداران
و نهاد ناظر را پاسخ دهد .در اين راستا ،با استفاده از دادههای آماری ،ضرايب خسارت دورۀ
زمانی  1931-1931چهار شركت بیمة «الف»« ،ب»« ،ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل
محاسبة سرماية الزامی ،سرماية الزامی از منظر ناظر ،با استفاده از روش ارزش در معرض
ريسک (روش پارامتری واريانس-كوواريانس) و به صورت مدلسازی داخلی محاسبه شده
است .سپس ،بر اساس شیوۀ هزينة سرمايه و بر اساس روش كرانة ريسک و هزينه -فايده،
سرماية بهینه هم از ديدگاه بیمة مركزی و هم از ديدگاه سهامداران ،برای شركتهای بیمه تعیین
شد .نتايج حاكی است كه سرماية موجود بهینه برای چهار شركت بیمة الف ،ب ،ج و د بهترتیب
در حدود  21،133 ،97،,31 ،191،113و  19،133میلیارد ريال و نسبت توانگری مالی حداقل و
تعادلی بهترتیب در حدود  %2,1/2 ،%11,/3 ،%11,/,و  %121/3برآورد شد تا هم انتظارات
سهامداران (بازدۀ سرمايه) و خريداران سهام اين شركتها (هزينة تأمین سرماية الزامی) و هم
انتظارات بیمة مركزی ايران (سرماية الزامی) بهعنوان ناظر بیمه برآورده شود.
واژگان کلیدی :ارزش در معرض ريسک ،توانگری مالی ،كرانة ريسک ،هزينه -فايده ،سرماية
موجود بهینه.
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 .1مقدمه
در خصوص فعالیت شركتهای بیمه دو ديدگاه اصلی وجود دارد )1 :ديدگاه نهاد ناظر
كه انتظار دارد اين شركتها سرماية كافی برای ايفاد تعهدات را داشته باشند و  )2ديدگاه
سهامداران و خريداران بالقوۀ سهام شركتهای بیمه كه انتظار دارند اين شركتها از
سودآوری و بازدهی كافی برخوردار باشند .تقابل نگاه به سرمايه از سوی نهاد ناظر از
يک طرف و سرمايهگذاران از سوی ديگر خود مسئلهای غامض است و تصمیمگیری
در مورد سرمايهای را كه شركتها بايد داشته باشند ،با ابهام مواجه میكند .حال مسئلة
اصلی اين است كه با توجه به اهداف استراتژيک تعیینشده در شركتهای بیمه و
ريسکهای پذيرفتهشده توسط اين شركتها ،سطح سرماية شركتهای بیمه در چه سطحی
باشد تا همزمان انتظارات سهامداران و نهاد ناظر برآورده شود؟ طبعاً سؤال اصلی
تحقیق عبارت است از اينکه با توجه به رويکردهای استراتژيک شركتهای بیمه و
ريسکهای پذيرفتهشده توسط اين شركتها ،چارچوب تعیین سرماية بهینه در شركتهای
بیمه چگونه باشد تا انتظارات سهامداران و نهاد ناظر همزمان برآورده شود؟ پاسخ به
اين سؤال هدف اصلی اين مقاله است.
با اين تفاسیر ،در بخش بعد ،پیشینة مطالعات انجامشده در اين حوزه ارائه خواهند
شد .در ادامه ،در بخش مبانی نظری ضمن معرفی روش پژوهش و مبانی علمی شامل
فرضها و معادالت محاسبات سرماية الزامی ،هزينة سرمايه و تحلیل هزينه -فايده ارائه
میشوند .درنهايت نیز جمعبندی و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 .2پیشینۀ موضوع
هیتکاكس 1و همکاران ( )2113به بررسی انواع سرمايه پرداخته و سعی بر آن داشتند كه
به اين پرسش پاسخ دهند كه میزان سرماية بهینه چه مقدار بايد باشد بهنحوی كه منويات
ناظر تأمین و انتظارات سهامداران نیز برآورده شود ،لذا در تحقیق خود به بررسی
مالحظاتی پرداختند كه يک شركت در هنگام تصمیمگیری در مورد میزان سرمايهای كه
1. Hitcox
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نگه میدارد ،بايد در نظر بگیرد .مديريت شركت ممکن است كه بخواهد معیارهای
متنوعی را در هنگام برآورد مقدار بهینة سرمايه برای كسبوكار خود در نظر بگیرد لذا
میتوان دو نوع سرماية مقرراتی 1بهعنوان حداقل سرماية الزم برای پوشش ريسکهای
پیش روی شركت و سرماية هدف 2سهامداران را بهعنوان سرمايهای كه دارای باالترين
سطح كارايی و سود است ،برای شركتهای بیمه در نظر گرفت .بر اين اساس ،هدف
مديريت نگهداشتن سرمايه در سطحی است كه ريسک ورشکستگی را در سطح قابل
قبولی كاهش داده و بازدۀ مورد انتظار سهام را حداكثر كند.
سندستروم )2111( 9برای ارزشیابی بدهیها مفهوم كرانة ريسک ( ,)RMو كرانة
ارزش بازاری ( 7)MVMرا در راستای اجرای نظام توانگری IIدر قالب مدل دادوستد
پورتفوی دارايی و بدهی يک شركت بیمه با يک شركت بیمة ديگر و يا خريداران جديد
سهام شركت بیمة اولیه ،مورد بررسی قرار داده و مدل رياضی اين مبادله را ،چنانچه در
بخش بعد شرح خواهیم داد ،ارائه كرده است .او بدين نتیجه رسید كه سرماية هدف در
جايی تعیین میشود كه هزينة تأمین سرماية مقرراتی (سرماية الزامی) با درآمدهای آتی
خالص ناشی از اين سرمايه در تعادل بوده و برابر باشد.
3

فلوريانی ،)2111( 1اقدام به توسعة مدل كامینز و فیلیپس كرده و آن را به سالهای
آتی ،به صورت تفاضل ارزش فعلی درآمدهای خالص آتی و هزينة تأمین سرماية
سالهای آتی بر مبنای مدل توانگری  IIاتحادية اروپا تعمیم داده است.
كلر )2113( 1بیان میدارد كه ارزشیابی دارايیها و بدهیها در نظام توانگری  IIچیزی جز
ارزشیابی سرماية بیمهگر نیست .سرماية الزامی توسط تغییر بالقوۀ سرماية موجود در افق
زمانی يکساله تعیین میشود .ارزشیابی مقدار سرماية موجود را تعیین میكند .لذا كرانة
1. Regulatory Capital
2. Target Capital
3. Sandström
4. Risk Margin
5. Risk Margin or Market Value Margin
6. Floreani
7. Cummins and Phillips
8. Keller
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ريسک خالص كه بر اساس هزينة تأمین سرمايه تعیین میشود ،نقش كلیدی را دارد.
شهريار و همکاران ( )1937با استفاده از شیوۀ هزينة سرمايه ،كرانة ريسک خالص
را برای صنعت بیمة ايران با هدف محاسبة سرماية موجود و ارزشیابی بدهیهای بیمه،
بهعنوان جزئی از بدهیهای احتمالی آينده برآورد كردند .آنها بدين نتیجه رسیدند كه
شركتهای بیمه در انتقال پورتفوی بیمه (تعهدات بالفعل و بالقوه و ريسکها) و
دارايیهای خود با فرض شرايط انحالل ،به شركت بیمة خريدار چقدر بايد بهعنوان
پاداش ريسک بپردازند و يا دريافت كنند.

 .9مبانی نظری
 .1-9روش پژوهش
قلمرو مکانی اين تحقیق ،صنعت بیمة جمهوری اسالمی ايران است .اگرچه در اين
تحقیق همة شركتهای فعال در صنعت بیمة كشور مدنظر قرار داده شده است ،اما بعد
از بررسی و مذاكره با شركتهای بیمه تنها شركتهای بیمة الف ،ب ،ج و د حاضرشدند
اطالعات مالی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند .ذكر اين نکته الزم است كه اين
شركتها بیش از  %17بازار بیمة كشور را در اختیار دارند .عالوهبراين ،اغلب شركتهای
بیمه تازه تأسیس شدهاند و دارای عمری كمتر از  17سال بوده و تعداد كمی از
شركتهای بیمه دارای چنین قدمتی هستند.1
با توجه به اينکه هدف از اين تحقیق يافتن مقدار بهینة سرمايه برای شركتهای
بیمهای است لذا ابتدا با استفاده از معیار ارزش در معرض ريسک ( ،)VaR2سرماية
الزامی برای ريسکهای بیمهگری و بازار را برآورد كردهايم .هزينة سرمايه بر اساس مدل

 .1با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق ،دادههای مورد نیاز به روش میدانی و منابع معتبری چون سايت
اطالعرسانی شركت فناوری اطالعات بورس ،شركت بورس اوراق بهادار تهران ،پايگاه آمار بیمة مركزی،
سالنامههای آماری صنعت بیمه و گزارشهای مالی شركتهای بیمة الف ،ب ،ج و د جمعآوری شده است.
2. Value at Risk
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 CAPMو برای دستیابی به نتیجة نهايی تحلیل هزينه -فايده استفاده شده و بدينمنظور
برای انجام محاسبات نرمافزارهای اكسل و  Eviewsبه كار گرفته شده است.
 .2-9مدلسازی ریسکهای بیمهگران
مطابق با آيیننامة شمارۀ  13شورای عالی بیمه ،شركتهای بیمة ايرانی تحت معرض چهار
نوع ريسک اصلی هستند .اين ريسکها عبارتاند از ريسک بیمهگری (صدور) ،1ريسک
بازار ،2ريسک اعتبار 9و ريسک نقدينگی .,به دلیل نبود دادۀ كافی و همچنین
كماهمیتبودن دو نوع ريسک اعتبار و نقدينگی ،برای اين دو نوع ريسک از ضرايب
اصالحشدۀ مدل آيیننامة شمارۀ  13شورایعالی بیمه ،مندرج در پژوهش شهريار ()1937
استفاده شده است.
سنجة متداول مورد استفاده برای سنجش ضرايب ريسک و درنتیجه سرماية الزامی
شركتهای بیمه ،ارزش در معرض ريسک است كه در اينجا از تعاريف مربوط به آن
خودداری میكنیم .برای محاسبة ارزش در معرض ريسک سه شیوۀ اصلی وجود دارد:
شیوۀ واريانس-كوواريانس ،شبیهسازی تاريخی ،و شبیهسازی مونت كارلو .در اين
مقاله مطابق با استاندارد توانگری  ،IIاز روش واريانس-كوواريانس استفاده شده است
(شهريار.7)1937 ،
 .1-2-9مدلسازی ریسک بیمهگری :مدل ریسک جمعی با عدم حتمیت پارامتر در
توزیع فراوانی و شدت خسارت
برای مدلسازی ضريب ريسک بیمهگری از شیوۀ واريانس-كوواريانس مبتنی بر مدل
آكچوئرال فرايند پواسون مركب آمیخته با عدم حتمیت 1در پارامترهای توزيع فراوانی
1. Underwriting Risk
2. Market Risk
3. Credit Risk
4. Liquidity Risk
 .7اگرچه مدلهايی نظیر توانگری  IIو  SSTاز  TVaRاستفاده میكنند لیکن اين سنجة ريسک نیز بر اساس
 VaRمحاسبه میشود.
6. Uncertainty
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و شدت استفاده شده است .فرايند پواسون مركب آمیخته 1مشابه با فرايند پواسون
مركب معمولی است لیکن در اين فرايند فرض بر آن است كه پارامترهای توزيع
فراوانی و شدت خسارات رخداده (در اينجا واريانس) متغیر بوده و خود دارای يک
توزيع مجزا هستند (شهريار.)1937 ،
فرض كنید میزان خسارت در هر سال به صورت
Lt  i t1Yit ,
N

مدلسازی (مدل ريسک جمعی )2شود ،كه در آن ، Yi

Nt

و

Lt

بهترتیب مبلغ

خسارت انفرادی (فرايند شدت خسارت) ،تعداد خسارت واقعشده در سال  tو مبلغ
كل خسارت واقعشده در سال  tهستند .با فرض اينکه

Nt

دارای فرايند پواسون با

پارامتر شدت (  ) است Lt ،دارای توزيع فرايند پواسون مركب است.از آنجا كه
میانگین فرايند فراوانی خسارت (توزيع پواسون) ،در بین طبقات پورتفوی (يک رشتة
بیمه) يکسان نیست؛ لذا توزيع فراوانی خسارات میتواند به صورت
N ~ Poisson( ) ; E[  ]  1, V [  ]  c,

باشد ( .)IAA, 2004درحقیقت



متغیری است كه خطای پارامتر



را نشان داده و به

متغیر ساختار 9معروف است ( .)Clement et al., 2014فرض میكنیم كه اين متغیر
يک متغیر تصادفی با میانگین  1و واريانس  cاست.
برای مدلسازی عدم حتمیت پارامتر در توزيع احتمال شدت خسارت ،بايد
فرضهايی را دربارۀ نوع توزيع احتمال متغیر تصادفی  Yدر نظر بگیريم .فرض میكنیم
 يک متغیر تصادفی با میانگین  E[1 / ]  1و واريانس  V[1 / ]  bاست ،كه در آن b

يک مقدار ثابت است.



به پارامتر تصادفی مقیاس,معروف است.

1. Mixed Compound Poisson Process
2. Collective Risk Model
3. Structure Variable
4. Scale Parameter
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طبق اصل حقبیمة انتظاری میدانیم ]  ، Pe  E[Lt ]  E[Yiكه در

آن P e

و

3

] E[Lt

بهترتیب حقبیمة انتظاری و خسارت مورد انتظار (در يک دوره معین) هستند  ،  .و
] E[Yi

نیز بهترتیب عامل بار حقبیمه ،1فراوانی انتظاری (متوسط تعداد رخداد خسارت در

يک دورۀ معین  )tو شدت انتظاری (متوسط مبلغ هر خسارت رخداده در كل دورههای )t
هستند .بدين ترتیب میتوانیم ضريب خسارت را به صورت

] E[Lt

بگیريم .در اين صورت ،واريانس ضريب خسارت كل شركت بیمه

Lt



( ̂2

Pe

Lt

در نظر

كل پورتفوی

بیمه) برابر با
()1
خواهد بود ،كه در


) 1  (1  b)(1  CV 2
 k2 (b  c  bc)  ,

 k


آن CV

ˆ 2 

و  kبهترتیب عبارتاند از ضريب تغییرات شدت

خسارت و میانگین ضريب خسارت ساالنه (اگر هر دورۀ  tرا معادل يکسال در نظر
بگیريم) .از معادلة ( )1مشخص است كه واريانس ضريب خسارت هرگز كمتر از
 b  c  bcنخواهد شد .لذا باز هم با افزايش حجم پورتفوی بیمه واريانس ضريب
خسارت از مقدار فوق پايینتر نمی آيد و اين امر نقض قانون اعداد بزرگ است( IAA,

.)2004
با محاسبة واريانس ضريب خسارت از معادلة ( ،)1میتوان ارزش در معرض
ريسک ضريب خسارت و درنتیجه ضريب ريسک بیمهگری را بهترتیب از روابط
,

)) exp( z1 ln(1  ˆ 2

 1,

1  ˆ 2

VaRLR 

)) exp( z1 ln(1  ˆ 2
1  ˆ 2

CLR 

محاسبه كرد .سرماية مورد نیاز بر مبنای ضريب خسارت با ضرب ضريب ريسک
بیمهگری در حقبیمة عايدشده حاصل میشود.

1. Premium Loading Factor
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 .2-2-9مدلسازی ریسک بازار با استفاده از مدلهای GARCH

در شیوۀ واريانس-كوواريانس فرض میشود كه واريانس و میانگین فرايند تصادفی در
طول زمان ثابت هستند ،درحالی كه واريانس متغیر وابسته ممکن است در طول زمان
تغییر كند ( ،)Jorion, 2009اما از زمان تبعیت نکند .به همین دلیل از مدلهای واريانس
ناهمسانی خودرگرسیو ( 1)ARCHاستفاده میشود (.)Engle, 1982
شکل كلی مدلهای  ARCHبه صورت
m

n

z 1

k 1

rt  0   k rt k   z  t  z   t ,

()2

p

()9

 t 2  0   i t i 2  ut ,
i 1

2

است (پیکارجو و همکاران .)1911 ،در روابط فوق ،معادلة ( ،)2میانگین شرطی و
معادلة ( ،)9واريانس شرطی 9هستند  t ،  t 2 ، rt .و  utنیز بهترتیب بازدۀ سهام،
واريانس شرطی ،خطای معادله میانگین شرطی و خطای واريانس شرطی و   ، و
 نیز پارامترهای مدل هستند .از طرفی m ،nو  pبهترتیب تعداد وقفههای معادلة
میانگین شرطی (میانگین متحرک خودرگرسیو)  ARMAو تعداد وقفههای معادلة
واريانس شرطی هستند.
در مدلهای  ،ARCHواريانس جملة خطا تنها از مقادير وقفة خود تبعیت میكند.
اگر در سمت چپ معادلة واريانس شرطی ،مقادير با وقفة واريانس شرطی وارد شوند،
قدرت توضیحدهندگی و برازش اين مدلها افزايش میيابد ( .)Bollerslev, 1986اين
موضوع منجر به ايجاد مدلهای واريانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیميافته
( )GARCH,شد .در اين مدلها واريانس شرطی عالوهبرآنکه به جملة خطای متغیر
وابسته (يا متغیر توضیحی) وابسته است ،به وقفههای واريانس شرطی (به طور
1. Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
2. Conditional Average
3. Conditional Variance
4. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
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3

اتورگرسیو) نیز وابسته است .به عبارت ديگر ،معادلة ) GARCH (q, pبه طور كلی و
با وقفههای متعدد میتواند به صورت
q

p

j 1

i 1

 t 2     i t i 2    j t  j 2  ut ,

باشد .برای انتخاب بهترين مدل و همچنین تعداد وقفههای معادالت مدلهای  ARCHو
 ،GARCHاز معیارهای آكائیک ( )AIC1و بیزی شوارتز ( )SBC2استفاده میكنند.
يکی از موضوعات مهم در استفاده از اين مدلها ،انجام آزمون مبنی بر وجود
واريانس ناهمسانی خودرگرسیو در فرايند متغیر وابسته است (.)Patterson, 2000
بدين منظور ،از آزمون تشخیص ناهمسانی واريانس ضريب الگرانژ ()ARCH-LM
استفاده میشود .نکتة حائز اهمیت ديگر آن كه برای برآورد مدلهای  ARCHمانند
تمامی مدلهای سری زمانی الزم است آزمونهای تشخیص پايايی 9متغیرهای مدل انجام
شود.
تاكنون مدلهای واريانس شرطی اتورگرسیو متقارن ,معرفی شدند .به عبارتی،
متوسط افزايشها و كاهشهای متغیر وابسته نسبت به میانگین شرطی تقريباً برابر هستند.
در مقابل اين مدلها ،مدلهای ديگری با نام مدلهای واريانس شرطی اتورگرسیو
نامتقارن 7ابداع شدند .در اين مدلها ،فرض میشود كه نوسانات منفی میتوانند بیشتر از
نوسانات مثبت باشد .به طور مثال ،در بازارهای مالی ،به دلیل ريسکگريزی خريداران،
اثر خبرهای بد بر نوسانات بازار بیشتر از خبرهای خوب است؛ لذا تعداد مشاهدات
بازدۀ منفی در اين بازارها بیشتر از تعداد نوسانات مثبت است .از جملة اين مدلها،
میتوان مدلهای گلوستن-جاناتان-رانکل ( ،1)GJRواريانس ناهمسانی خودرگرسیو
1. Akaike Information Criterion
2. Schwartz Bayesian Criterion
3. Stationarity Test
4. Symetric ARCH Models
5. Asymetric ARCH Models
6. Glosten-Jagannathan-Runkle
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تعمیميافتة آستانهای ( 1)TGARCHو واريانس ناهمسانی خودرگرسیو تعمیميافتة
نمايی ( 2)EGARCHرا نام برد .مدلهای نامتقارنی كه در اينجا به كار میروند مدلهای
 EGARCHو  TGARCHهستند.
شکل معادلة مدل () )EGARCH(1,1,1كه توسط نلسون ( )1331معرفی شد ،به
صورت
r
 t i

|   k t k ,
 t i k 1  t k



p

| i



q

 j log  t2 j 

i 1



log(  t2 )  w 

j 1

است .در اين مدل به جای استفاده از واريانس جملة خطا در سمت چپ معادله ،از
لگاريتم واريانس جملة خطا استفاده شده و لذا پیشبینی واريانس شرطی به صورت
غیرمنفی خواهد بود .برای آزمون وجود اثرات اهرمی میتوان از آزمون فرضیة  i 0

بهره برد (   i 0به معنای متقارن بودن مدل است).
مدل  TGARCHيا  GARCHآستانهای توسط زاكويیان ( )133,معرفی شد .معادلة
واريانس شرطی در اين مدل به صورت
 t2     t21   t21   t21dt 1,

است ،كه در آن  dt 1يک متغیر مجازی 9است كه به ازای  t 1  0برابر با يک و به
ازای   t1  0برابر با صفر است (پیکارجو و همکاران.)1913 ،
با محاسبة واريانس )  ( t2توزيع بازدۀ سرمايهگذاريها (سهام و امالک و مستغالت)
از روش مدلهای  ،ARCHمیتوان ارزش در معرض ريسک بازار و همچنین ضريب
ريسک بازار در مدل توانگری را بهترتیب به صورت
VaRM  ˆ  z1 ˆ ,
CM  z1 ˆ,

به دست آورد.
1. Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
2. Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
3. Dummy Variable
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 .9-9محاسبۀ سرمایۀ الزامی کل بیمهگران (رویکرد آییننامۀ شماره )90
شیوۀ محاسبة سرماية الزامی كل همانند روش معرفیشده در آيیننامة شمارۀ 13
شورای عالی بیمه ،نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه است (بیمه
مركزی ج.ا.ا .)1931 ،مطابق اين آيیننامه مؤسسات بیمه موظفاند مبلغ سرماية الزامی
خود را طبق فرمول
4

4

j 1
i j

i 1

R12  R22  R32  R42   ij Ri2 R2j ,

RBC 

محاسبه كنند (صفری و شهريار ،)1931 ،كه در آن  R3 ، R2 ، R1و  R4بهترتیب
سرمايههای الزامی ريسکهای بیمهگری ،بازار ،اعتبار و نقدينگی هستندو  ijنیز
ضريب همبستگی بین ريسک  iام و  jام است .ذكر اين نکته الزم است كه در
آيیننامة مذكور نسبت توانگری مالی ( 1)SMRمطابق فرمول
111,

مبلغ سرماية موجود
مبلغ سرماية الزامی

نسبت توانگری مالی

تعريف شده است.
 .4-9برآورد هزینۀ سرمایه با استفاده از مدلهای قیمتگذاری داراییها
سهامداران يک شركت بیمه برای كسب پورتفوی بیشتر بیمهای نیازمند فراهمكردن
سرماية موردنیاز هستند .بنابراين يکی از پارامترهای تعیین سرماية بهینه و تعادلی در
چارچوب تحلیل هزينه-فايده ،هزينة تأمین سرمايه ( 2)CoCاست .كامینز و فیلیپس

9

( )2117بیان كردند كه برای برآورد هزينة تأمین سرمايه میتوان هم از نرخ بهرۀ بدون
ريسک بهعنوان كمترين هزينة فرصت پول و هم از مدلهای قیمتگذاری استفاده كرد.
مدلهای قیمتگذاری بر اساس روشهای آماری و اقتصادسنجی ،متناسب با اوراق بهادار

1. Solvency Margin Ratio
2. Cost of Capital
3. Cummins and Phillips
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و با استفاده از دادههای بازدۀ آن اوراق برآوردشده و درنتیجه دارای قدرت
اعتبارسنجی بیشتری در پیشبینی ،نسبت به بازدۀ بدون ريسک هستند.
كامینز و فیلیپس ( )2117برای برآورد هزينة تأمین سرماية شركتهای بیمه ،سه مدل
جريان نقدی تنزيلشده ( ،1)DDMقیمتگذاری دارايیهای سرمايهای (2)CAPMو فاما
و فرنچ 9را پیشنهاد دادند .,مطابق با كامینز و فیلیپس ( ،)2117مدل سه عاملی فاما-
فرنچ برای محاسبة هزينة تأمین سرمايه از مدلهای  DDMو  CAPMمناسبتر است
لیکن در اين بخش به دو دلیل زير از مدل  CAPMاستفاده كردهايم:
 )1تفاوت تفسیر در خصوص اندازۀ شركتها؛
 )2كمبودن تعداد شركتهای بیمة مندرج در تابلوی بورس اوراق بهادار برای تشکیل
 1پرتفوی  BM ،BH ،SL ،SM ،SHو  BLكه برای برآورد مدل فاما-فرنچ الزم است.
 .5-9تعیین سرمایۀ بهینۀ شرکتهای بیمه با استفاده از تحلیل هزینه -فایده
تحلیل هزينه -فايده كه بهعنوان شاخص سودبری هم تعريف میشود ،معرف سودهای
تنزيلشده در هر واحد از هزينههای تنزيلشده است .تحلیل هزينه -فايده را میتوان
1. Dividend Discount Model
2. Capital Asset Pricing Model
3. Famma-French
 .,روشهای مبتنی بر بازار دارايیها نظیر  CAPMو فاما-فرنچ برای محاسبة هزينة تأمین سرمايه اغلب مربوط به
سرمايههای قابل ايمنسازی هستند .سرمايههای قابل ايمنسازی در بازار (دارايیها) قابل خريدوفروش بوده و
دارای قیمت بازاری قابل مشاهده هستند .برای سرمايههای غیرقابل ايمنسازی كه به شركتهای با مالکیت معدود
سهام (سهام شركت در دست تعداد اندكی سهامدار است كه به اصطالح شركتها با سهام بسته نامیده میشوند)
معروفاند ،دو حالت وجود دارد .حالت اول شركتهای بزرگ كه دارای سهام تقسیمشده هستند و حالت دوم
شركتهای كوچک كه اغلب دارای سهام خصوصی يا خانوادگی هستند ( .)CROF, 2006برای شركتهای حالت
اول میتوان از متوسط هزينة تأمین سرماية شركتهای قابل مقايسه از همان صنعت (در اينجا بیمه) استفاده كرد و
برای شركتهای حالت دوم هم میتوان از متوسط هزينة تأمین سرمايه شركتهای همتراز و قابلمقايسه و هم از
مدل  DDMبهره برد(.)Shannon, 2002; Shannon & Grabowski, 2008;CROF, 2006نظريههای مالی نشان
میدهند كه هزينة تأمین سرمايه از صنعتی به صنعت ديگر متناسب با ناهمگنی ريسکهايی كه مؤسسات با آنها
مواجهاند ،تغییر میكند.
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نسبت سودهای تنزيلشده به هزينههای تنزيلشده يک سرمايهگذاری با ارجاع به يک
لحظة زمانی معین تعريف كرد ( .)Mikesell, 1991تحلیل هزينه-فايده برای تعیین
سرماية بهینة شركتهای بیمه از مفهوم «دادوستد بدهی (پورتفوی بیمه) بین دو شركت
بیمه» سرچشمه میگیرد (شهريار.)1939 ،فرض میكنیم ،اين دادوستد بین دو شركت
( Sواگذارنده) و ( Bواگذارشونده) به دو بخش تقسیم میشود:
-

خالص بازدهها و درآمدهای آتی ( 1)FEحاصل از پورتفوی بیمه و دارايیهای

متناظر شركت S؛
-

هزينة تأمین سرمايه بابت افزايش سرماية مورد نیاز شركت .B

به عبارت ديگر ،شركت  Bبرای پذيرش پورتفوی بیمة شركت  Sبايستی به دو چیز
توجه كند؛ اول درآمدها و هزينههای آتی پورتفوی و دوم ،اثر پذيرش پورتفوی بر
نسبت توانگری مالی آن شركت .اين امر ما را به سمت كرانة ريسک خالص ()NRM

2

با تعريف
(),

NRM  PV [ FE t  0]  PV [CoC  RBC t  0],

يعنی ارزش فعلی تنزيلشدۀ درآمدهای خالص آتی حاصل از پورتفوی بیمه منهای
ارزش فعلی هزينة سرماية موردنیاز برای رعايت شرايط مقرراتی كرانة توانگری،
هدايت میكند ،كه در آن  FEدرآمدهای خالص آتی CoC ،هزينة تأمین سرمايه و
 RBCسرماية الزامی شركت بیمة  Bاست .كرانة ريسک خالص عبارت از پاداش يا
جبرانی است كه بازار (خريداران سهام شركت) الزم دارد تا ريسک ناشی از بدهیهای
شركت بیمة  Bرا بپذيرند ( .)Sandström, 2007سرماية موجود بهینه ،9درحقیقت
میزان سرمايه ای است كه بین ارزش فعلی درآمدهای خالص (سودهای) آتی شركت
بیمه (انتظارات سهامداران) و ارزش فعلی هزينة تأمین سرماية الزامی برای پوشش
1. Future Earnings
2. Net Risk Margin
3. Optimal Available Capital
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ريسکهای شركت بیمه (انتظارات ناظر) تعادل ايجاد كرده و به عبارتی معادله فوق را
برابر صفر كند (.)Cummins and Phillips, 2005; Floreani, 2011

 .4ارائۀ برآوردها و نتایج
 .1-4سنجش سرمایۀ الزامی ریسک بیمهگری
همانگونه كه در بخش  9بیان شد ،رويکرد محاسبة ضرايب ريسک بیمهگری در اين

مقاله رويکرد مؤسسة بینالمللی آكچوئری ( ،1)IAAاست .علت استفاده از اين
رويکرد ،چنانچه پیشتر گفته شد ،اين است كه در اين رويکرد ،مشابه با رويکرد مدل

توانگری سوئیس ( ،2)SSTخطای پارامترهای شدت و فراوانی خسارات رشتههای
مختلف لحاظ میشوند .اين موضوع در خصوص شركتهای بیمه و رشتههای بیمهای
ناهمگن بسیار مهم است .بدينمنظور مطابق با روش ذكرشده در بخش مبانی نظری،
اقدام به برآورد واريانس ضرايب خسارت هر رشته كردهايم .نتايج برآورد پارامترها در
جدول  1آمدهاند.
جدول  .1نتایج برآورد پارامترها
رشتة بیمه

ˆ bc

̂
الف

ب

ج

د

الف

ب

ج

د

آتشسوزی

2/1% 1/7% 3/1% 7/9% 91/3% 99/1% 91/7% 91/2%

باربری

2/1% 9/,% 1/2% 3/3% 11/3% 17/3% 1,/1% 27/2%

بدنة اتومبیل

11/1% 2,/1% 21/1% 27/1% 73/2% 11/1% 17/,% 12/1%

شخص ثالث اتومبیل

22/3% 91/,% ,1/2% 21/3% 11/1% 113/9% 127/3% 113/3%

حوادث

11/3% 11/1% 13/1% ,/1% 72/2% 93/2% ,9/9% ,1/1%

حوادث راننده

3/2% 13/2% 22/1% 19/1% 23/3% ,7/1% ,3/7% 93/1%

بدنه كشتی

21/9% 29/3% 23/7% 32/3% 97/9% 71/3% 11/1% 111/3%

درمان

9,/1% 21/1% 22/,% 11/2% 37/1% 113/2% 17/7% 193/,%

هواپیما

3/3% 7/,% 1/,% 97/1% 21/9% 93/1% ,,/1% 71/1%

مهندسی

21/9% 3/9% 7/7% 1/3% 37/3% 91/2% 99/1% 93/1%

پول

7/2% 91/1% 9/2% 71/9% 91/1% 91/2% 1/1% 73/1%

مسئولیت

1/9% 11/1% 3/3% 11/1% 79/1% 19/7% 7,/1% 77/3%

ساير

11/7% 22/,% 13/7% 1/3% ,1/1% 33/2% 7,/3% ,7/7%

1. International Actuarial Association
2. Swiss Solvency Test
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برای محاسبة ضرايب ريسک در جدول  ،2از دادههای ضرايب خسارت رشتههای

مختلف بیمه چهار شركت در دورۀ  1931-1931كه از سوی بیمة مركزی ايران منتشر
شده ،استفاده شده است.

جدول  .2نتایج برآورد ضرایب ریسک بیمهگری
)VaR(LR-1

مسئولیت

ساير

3,/3% 13/1% 19/1%

پول

17/1%

مهندسی

13/2% 27/3% 137/2% 22/1% 111/9%921/3%211/1% 91/7% 3/1%

هواپیما

71/1% 2/3% 22/1%

7,/1% 2,/1% 3/1% 19/,% 9/,% 19/2% 11/1% 1,/1% ,1/1% 121/,%

درمان

31/9% 1/1% 11/1%

31/2%

19/,% 23/1% 11,/2% 29/,% 19/9% 12/1% 11/2% 72/1% 21/,%

بدنه كشتی

,3/1% 1/1% 1/1%

1,/1%

,,/7% 21/1% 12/3% 71/7% 2,/1% 111/3% 73/3% 11/1% ,7/3%

19/3%

2,/1%

11/9%

11/,%

33/7%

91/3% 93/1% 211/3% 97/3% 122/1%9,2/1%211/1% 71/2% 29/,%

راننده

11/1% 99/7% 21/3%

11/,%

31/1% ,3/7% 92/,% 91/2% 21/2% 11/1% 117/,% 13/7% 39/,% 179/2%

حوادث

12/3% 23/7% ,3/,%

بدنة

12/3% 93/2% 91/1% 3,/3% ,9/1% 127/1% 31/1% 91/,% 1,/1%

حوادث

13/1% 21/7% 9,/9%

اتومبیل

11/3% ,7/,% 192/7% ,1/3% 91/1% 111/1% 11/7% 31/1% ,1/3% 113/7%

اتومبیل

13/,% 27/2% 27/2%

باربری

19/2%

ثالث

91/3% 12/9% 13/2%

آتشسوزی

الف

ب

ج

د

الف

232/9%111/1%111/3% 11/7% 211/1% 27/1% 13/1% 112/3%

شخص

آيیننامة 13
ج

د

الف

ب

ج

د
رشتة بیمه

ER

ريسک

ب

ضرايب ريسک جديد

ضرايب
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در جدول  VaR(LR-1) ،2ارزش در معرض ريسک ضريب خسارت منهای يک بر
اساس توزيع لگنرمال (شیوۀ توانگری  )IIاست.
به منظور محاسبة نسبت هزينههای اداری به حقبیمة عايدشده ،يعنی  ، ERدر
جدول  2از متوسط نسبت هزينة عملیاتی (شامل هزينههای عملیاتی و هزينههای
كارمزد پرداختی) چهار شركت بیمة مورد بررسی در اين مقاله ،به درآمد حقبیمه در
سه سال گذشته اين شركتها استفاده كردهايم.
در اين مقاله ،پارامترهای  b ،vو  cاز پژوهش شهريار ( )1937كه برای كل صنعت
برآورد شدهاند ،استفاده شده است.1
 .2-,سنجش سرمایۀ الزامی ریسک بازار
در اين بخش از مدلهای  ARCHو  GARCHبرای برآورد واريانس استفاده میشود.
برای بررسی پايايی ،بايستی تعیین شود كه آيا سری زمانی مورد نظر ريشة واحد دارد
يا خیر (ناپاياست يا خیر) .بدين منظور از آزمون ديکی -فولر تعمیميافته ()ADF2
استفاده شده است .بر اساس نتايج حاصل از اين آزمون ،همة سريهای زمانی در سطح
 %1پايا هستند.

 .1الزم به ذكر است كه اين پارامترها در مدلهای توانگری نظیر توانگری  IIو  SSTسوئیس توسط ناظر محاسبه
و در مدلسازی داخلی توانگری به شركتهای بیمه ارائه میشود و درنتیجه توسط خود شركتهای بیمه به دلیل
اعتبار پايین دادههای آنان محاسبه نمیشوند.
2. Augmented Dickey-Fuller:

نکتة مهم آن كه اغلب سريهای زمانی در طول زمان ،در سطح خود ،گرايش به يک جهت خاص دارند و ممکن
است كه میانگین ،واريانس و خودكواريانس آنها از زمان تبعیت كنند .اين امر موجب ايجاد رگرسیونهای كاذب
میشود و به چنین سريهايی ،سريهای زمانی ناپايا میگويند.

تعیین سرماية بهینه در شركتهای بیمه بر اساس مدلسازی داخلی 13 /...

 .1-2-4سرمایۀ الزامی ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار
برای سنجش ريسک پورتفوی سهام ،از دادههای رشد ماهانة شاخص قیمت و بازدۀ
نقدی بورس اوراق بهادار ( ،1)TEDPIXدر دورۀ  3سالة  1931-1913استفاده شده
است.
پیش از برآورد مدل واريانس شرطی اين سری زمانی ،از آزمون ضريب الگرانژ
واريانس ناهمسانی خودرگرسیو ( 2)ARCH-LMبرای بررسی وجود و عدموجود
واريانس شرطی استفاده شده كه نتیجة آزمون حاكی از آن است كه سری زمانی فوق
دارای واريانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو است .برای برآورد و پیشبینی زيان
غیرمنتظره و عدمتقارن در نوسانات بازدۀ قیمتی سهام (به دلیل غیرنرمالبودن احتمالی)
با استفاده از معیارهای  AICو SBCمدل  TGARCHبرآورد و استفاده شده است.
ضرايبِ ريسک بازار محاسبهشده در جدول  9آمده است .همانگونه كه از اين جدول
مشاهده میشود ،به علت نوسانات شديد اقتصاد ايران و سودآوری شركتهای
پذيرفتهشدۀ در بورس (و فرابورس) در سالهای  ،1939-1932اين ضرايب ريسک در
دورۀ مورد بررسی نسبت به آيیننامه افزايش يافتهاند.
جدول  .9محاسبۀ درصد ضرایب ریسک بازار سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و امالک و مستغالت
نوع
ريسک
سهام
بورسی
امالک و
مستغالت

تواتر

پیشبینی

پیشبینی

دادههای

انحراف

انحراف

آماری

معیار

معیار ساالنه

ضريب

ضريب ريسک

ريسک

در آيیننامة 13

ماهانه

 9/1

 19/9

91

21/9

فصلی

3/,

1,/1

11/3

1

ريسکنما
ارزش دفتری
سرمايهگذاری در
سهام شركتها
ارزش روز كل
امالک و مستغالت

1. Tehran Dividend and Price Index
2. Autoregressive Conditional Heteroskedastisity-Lagrange Multiplier Test
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 .2-2-4سرمایۀ الزامی ریسک نوسان قیمت امالک و مستغالت
در اين بخش ،از دادههای فصلی قیمت مسکن كه از سوی مركز آمار ايران منتشر شده،
برای برآورد ريسک مذكور استفاده شده است .به عبارت ديگر ،خسارت بالقوۀ ناشی
از كاهش قیمت امالک و مستغالت را با توجه به دادههای فصلی 1931:, - 1919:1
بهره جستهايم .از آنجا كه دادههای موردنظر پايا بوده و همچنین دارای واريانس شرطی
اتورگرسیو نیستند ،از روش واريانس-كوواريانس ساده برای محاسبةارزش در معرض
ريسک استفاده كردهايم .ضريب ريسک امالک و مستغالت در جدول  9آمده است.
 .1برآورد هزینۀ سرمایه و نرخ بازدۀ حقوق صاحبان سهام بیمهگران
نتايج برآورد مدلهای  CAPMبا استفاده از دادههای ماهانه دورۀ  1931-1931برای
شركتهای بیمة فعال در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند كه ضرايب بتا برای همة
سهمها در سطح اطمینان  7درصد معنیدار هستند .هیچكدام از سهمها در ريسک
سیستماتیک ريسکیتر از بازار نیستند .از داليل اين امر میتوان به پیوند پیشین صنعت
بیمه (وابستگی باالی صنعت بیمه با ساير صنايع) و تأثیرپذيری اين صنعت از
متغیرهای اقتصادی و سیاسی با وقفة زمانی اشاره كرد .هزينه سرماية محاسبهشده در
جدول  ,ارائهشده است.
جدول  .4درصد هزینه سرمایۀ شرکتهای بیمه در سالهای 1909-1901
الف

ب

ج

د

21/,

21/2

22/3

21/7

همانطوركه مشخص است شركت بیمةج به دلیل داشتن بیشترين  ،βباالترين
هزينة سرمايه را در حدود  29درصد ،به خود اختصاص داده است .پس از آن هزينة
سرماية بیمه د است كه در حدود  21/7درصد است .میانگین كلی هزينة سرمايه برای
شركتهای بیمه نیز در حدود  21/,درصد است كه برای بیمة الف در نظر گرفته شده
است .در ادامه ،اقدام به محاسبة سود سرمايه هريک از شركتهای بیمه بر اساس
صورتهای مالی اين شركتها در دورۀ  1931-1931كردهايم .در اينجا ،سود سرمايه از
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تقسیم سود خالص قبل از كسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام چهار شركت بیمة
نمونه ،به صورت جدول  7محاسبه شده است.
جدول  .5محاسبۀ درصد سود سرمایۀ شرکتهای بیمه
شركت
بیمه

1931

1939

1932

193,

1931

1937

میانگین

الف

1/,%

-1/2% 191/9% 29/7% -11,/1% -,29/3%

19/2%

ب

7/1%

1/1%

27/7%

3/7%

11/3%

19/9%

12/2%

ج

7/9%

1/3%

11/1%

11/3% 11/3%

11/,%

3/7%

د

,%

2,/7%

3/3%

9,/1% 21/3%

19/3%

13/1%

بر طبق جدول  ،7بیشترين میانگین سود سرمايه متعلق به شركت بیمة د و كمترين
آن متعلق به شركت بیمة ج است.

1

 .2برآورد سرمایۀ بهینه شرکتهای بیمۀ نمونه
نتايج برآورد سرماية موجود بهینه 2بر اساس معادلة ( ،),برای دورۀ آخر ،يعنی سال ،1931
در جدول  1آمده است.
جدول  .9سرمایۀ موجود بهینه شرکتهای بیمۀ الف ،ب ،ج و د در سال ( 1909میلیون ریال)
نوع ريسک
ريسک بیمهگری
ريسک بازار
ريسک اعتباری
ريسک نقدينگی
سرماية الزامی
نسبت توانگری مالی حداقل
بازدۀ ح.ص.س
هزينة سرمايه
سرماية موجود بهینه

RBC
SMR
ROE
CoC

الف
31،111
1،21,
1،7,1
1
33،121
11,/,%
19/2%
21/3%
191،113

ب
21،,37
311
917
1
21،711
11,/3%
12/2%
21/2%
97،,31

ج
1،1,3
112
,11
1
1،119
2,1/2%
3/7%
22/3%
21،133

د
11،139
11
,,1
1
11،312
121/3%
13/1%
21/7%
19،133

 .1علت نوسانات سود سرماية شركت بیمة الف در دورۀ مذكور ،تحمیل بسیاری از پروژههای دولتی-حاكمیتی و
همچنین پرداخت خسارات شركت بیمة توسعه از سال  1939به اين شركت بوده است.
2. Optimal Available Capital
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بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،1بدين نتیجه رسیديم كه سرماية موجود بهینه
برای چهار شركت بیمة مورد بررسی الف ،ب ،ج و د برای سال  ،1931بهترتیب در
حدود  21،133 ،97،,31 ،191،113و  19،133میلیارد ريال و نسبت توانگری مالی
حداقل و تعادلی بهترتیب در حدود  %2,1/2 ،%11,/3 ،%11,/,و  %121/3برآورد شد
تا هم انتظارات سهامداران (بازدۀ سرمايه) و خريداران (هزينة تأمین سرماية الزامی و
موردنیاز برای پوشش ريسکها) سهام اين شركتها و هم انتظارات بیمة مركزی ايران
(سرماية الزامی) بهعنوان ناظر بیمه برآورده شود.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
هدف اصلی اين مطالعه تعیین سطحی از سرمايه است كه بتواند انتظارات متعارض
سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد .در اين راستا با استفاده از دادههای آماری،
ضرايب خسارت دورۀ زمانی  1931-1931چهار شركت بیمة الف ،ب ،ج و د ،بر
اساس دستورالعمل محاسبة سرماية الزامی ،سرماية الزامی از منظر ناظر ،با استفاده از
روش ارزش در معرض ريسک (روش پارامتری واريانس-كوواريانس) و به صورت
مدلسازی داخلی محاسبه شده است .سپس ،بر اساس شیوۀ هزينة سرمايه و بر اساس
روش كرانة ريسک و هزينه -فايده ،سرماية بهینه هم از ديدگاه بیمة مركزی و هم از
ديدگاه سهامداران ،برای شركتهای بیمه تعیین شد.
بر اساس محاسبات انجامشده ،میانگین كلی هزينة سرمايه برای شركتهای بیمه در
حدود  21/,درصد است .از سوی ديگر ،بیشترين متوسط هزينة سرمايه متعلق به
شركت بیمة د و كمترين آن متعلق به شركت بیمة ج است.
در بخش  ،,بدين نتیجه رسیديم كه سرماية موجود بهینه برای چهار شركت بیمة
مورد بررسی الف ،ب ،ج و د برای سال  ،1931بهترتیب در حدود ،97،,31 ،191،113
 21،133و  19،133میلیارد ريال است .لذا حداقل نسبت توانگری مالی كه تعادل بین
انتظارات سهامداران (چه خريداران و چه سهامداران فعلی) و بیمة مركزی ج.ا.ا (ناظر)
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را ايجاد میكند ،برای چهار شركت مورد نظر ،بهترتیب در حدود ،%11,/3 ،%11,/,
 %2,1/2و  %121/3برآورد شد.
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