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Abstract
Objective: Since surviving on obligations to insurers and maximizing the benefits
of the company is one of the most important goals of insurance companies, and on
the one hand, the regulatory agencies of each country are trying to enact specific
laws and regulations and managers by adopting precautionary measures and modern
technical and financial strategies. The purpose of this study was to present an
intelligent model for predicting financial empowerment in insurance companies as a
decision support system.
Methodology: In order to present a model of predicting the financial health of
insurance companies by examining the background of 17 variables as predictor
variables for predicting the class of financial wealth, extracted from reliable sources
of central insurance site of the Islamic Republic of Iran during 2013-2017. In this
study, first, the results of applying different prediction models based on artificial
intelligence including: decision tree, neural network, nibbles were compared. Then,
the ranking of predictive algorithms was evaluated.
Findings: The results of this study showed that the decision tree with 99% accuracy
has the best performance in predicting financial ability, considering that the decision
tree is a nonlinear cognition and mapping models and patterns of turbulence between
goal and decision variables.
Conclusion: The accuracy of the decision tree model in predicting financial
robustness is high and the model extracted using decision tree has high accuracy and
capability in estimation.
Keywords: Financial Markets, Classification, Data Mining, Finance, Artificial
Intelligence.
JEL-Classification: G11, G17, M6.
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چکیده
هدف :از آنجاییکه بقای تعهدات مربوط به بیمهگذاران و به حداکثر رساندن منافع شرکت از مهمترین
اهداف شرکتهای بیمه بوده و از سویی سازمانهای نظارتی هر کشور به تصویب قوانین و مقررات
خاص و مدیران با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی نوین سعی میکنند تا توان مالی
شرکتهای بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند لذا هدف از این پژوهش ،ارائه یک مدل هوشمند،
جهت پیشبینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد.
روششناسی :به منظور ارائه مدل پیشبینیکننده توانگری مالی شرکتهای بیمه با بررسی پیشینه تعداد
17متغیر به عنوان متغیر پیشبین ،جهت پیشبینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی
ج.ا.ا ،طی سال  1392تا  1396استخراج شده است .در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از بهکارگیری
مدلهای مختلف پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل :درخت تصمیم ،شبکه عصبی ،نایبویز مورد
مقایسه قرار گرفت در مرحله بعد رتبهبندی الگوریتمهای پیشبینی شونده مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد درخت تصمیم با دقت  99درصد بهترین عملکرد را در
پیشبینی توانگری مالی دارد با توجه به اینکه درخت تصمیم ،مدلهای شناخت و نگاشت غیرخطی و
الگوهای آشوبگونه بین متغیرهای هدف و تصمیم میباشد.
نتیجهگیری :باالبودن دقت مدل درخت تصمیم در پیشبینی توانگری مالی ،را اثبات میکند و مدل
استخراج شده با استفاده از درخت تصمیم دقت و قابلیت بسیار باالیی در تخمین را دارا است.
کلید واژهها :بازارهای مالی ،طبقه توانگری ،دادهکاوی ،توانگری مالی ،هوش مصنوعی.
طبقهبندی
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یکی از مهمترین دستاوردهای علم قابلیت پیشبینی ،بخشیدن به متغیرها و پدیدهها است.
پژوهشگران علوم مالی نیز با استفاده از تئوریها و ابزارهای مختلف به دنبال طراحی
مدلهایی هستند که به وسیله آن متغیرها و حوادثهای مد نظر در بازارهای مالی را پیشبینی
کنند .پیشبینی سود (جوگ و مک کنومی .)2003،پیشبینی ورشکستگی (وندا )2004،و
پیشبینی جریانات نقدی (براچت )2009 ،از این دست پژوهشها است.
بیمه ،نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از
جمله ایران دارد بنابراین توجه به بیمه میتواند اثر چشمگیری در بخش اقتصادی داشته باشد
بهطوری که رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور بهطور طبیعی تابعی از رشد و توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده
شود بر گسترش فعالیتهای بیمهای نیز افزوده میشود (کومار و تنموژی.)2006 ،
مهمترین وظیفه موسسههای بیمه پذیرش ریسکهایی است که در آینده تعهداتی مالی
ایجاد مینمایند .به منظور تضمین توانایی مالی در ایفای تعهدات آتی ،استمرار کسبوکار
شرکتهای بیمه و حفظ منافع بیمهگذاران و سهامداران ،موسسههای بیمه همواره به دنبال
استفاده از روشها ،ابزارها و استانداردهای مناسب و کاربردی مدیریت ریسک هستند.
دستیابی به این مهم تحت عنوان توانگری مالی که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک
موسسههای مالی به ویژه شرکتهای بیمه است ،دنبال میشود .توانگری مالی ،شاخصی است
که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه میشود و تا چه
اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار میگیرد( .رنبائو .)2009 ،به عبارت دیگر ،این اصل
که شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهامداران را میتواند ایفا نماید در
پژوهشهای آلتمن و بی ور )1968( 1به عنوان «شاخص ورشکستگی» نامگذاری کردهاند.

1. Altman and Beaver
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تفصیلی محاسبات آن را پس از حسابرسی صورتهای مالی با تایید در هیات مدیره با امضای
مدیر عامل موسسه بیمه به همراه اظهار نظر حسابرس موسسه حداکثر تا چهار ماه پس از
پایان سال مالی به بیمه مرکزی جهت تایید ارسال نمایند (ماجدی و همکاران .)1391 ،لذا
پرداختن به مباحث توانگری مالی در صنعت بیمه به عنوان یک نیاز امروزه بر عملکرد و
بازدهی این صنعت و شرکتهای آن مورد بررسی قرار میگیرد .بیشتر نظریهها و تحقیقات به
صورت تفکیکی و جزیرهای به بررسی این موضوع در ادبیات بازار سرمایه پرداختهاند و از
اتخاذ رویکردی یکپارچه (برنامهریزی با بهرهگیری مناسب راهکارهای گسترده مدیریت
ریسک) دور ماندهاند (آتا و سیریک .)2009 ،از طرفی شرکتهای بیمه از جمله شرکتهای
بازار سرمایهای بودهاند که عمدتاً مباحث توانگری مالی در آنها به عنوان یک اصل مهم برای
بقا و سودآوری ،شناخته شده است (کرامر .)2012 ،همچنین تا به حال توجه به بحث قدرت
پیشبینی توانگری مالی در شرکتها ،بسیار کم بوده و عمدتا توجه به مدلها و الگوریتمهای
منفرد بوده است ( .برودی لم  .)2006با توجه به این موضوع و خالء موجود در این بخش،
در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با اتخاذ رویکردی یکپارچه ،به طراحی مدل برای
پیشبینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه بورسی و فرا بورس با استفاده از مدلهای
غیرخطی بپردازیم .لذا در درجه اول سوال این تحقیق این میباشد که آیا توانگری مالی در
شرکتهای بیمه با دقت مناسبی قابل پیشبینی است؟ در وهله بعد نیز سوال تحقیق این است
که مهمترین عوامل موثر در پیشبینی توانگری مالی کدام است؟ در این مقاله پس از بیان
چکیده و مقدمه ،به بررسی مبانی نظری ،و پیشینه پژوهش ،سواالت پژوهش که باید
آزمونهایی جهت پاسخگویی پیرامون آنها انجام گیرد بیان میگردند سپس به ذکر
روششناسی تحقیق و متغیرهای پژوهش و مدلسازی و تحلیل یافتهها و نتیجهگیری پژوهش
ذکر میگردد.
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 .1پیشینه پژوهش
مظلومی و همکاران ( )1398با هدف تعیین سطحی از سرمایه که بتواند انتظارات متعارض
سهامداران و نهاد ناظر را پاسخ دهد به بررسی پرداختند .در این راستا ،با استفاده از
دادههای آماری ،ضرایب خسارت دورۀ زمانی  1396-1397چهار شرکت بیمه و
براساس دستورالعمل محاسبه سرمایه الزامی ،سرمایه الزامی از منظر ناظر ،با استفاده از
روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانسـکوواریانس) و بهصورت
مدلسازی داخلی محاسبه شده است .سپس ،براساس شیوه هزینه سرمایه و براساس
روش کرانه ریسک و هزینهـفایده ،سرمایه بهینه هم از دیدگاه بیمه مرکزی و هم از
دیدگاه سهامداران ،برای شرکتهای بیمه تعیین شد .نتایج حاکی است که سرمایه
موجود بهینه برای چهار شرکت بیمه به ترتیب در حدود  20897 ،35478 ،130069و
13177میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود
 %120/9 ،%241/2 ،%164/9 ،%164/4برآورد شد تا هم انتظارات سهامداران (بازده
سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینه تأمین سرمایه الزامی) و هم انتظارات
بیمه مرکزی ایران (سرمایه الزامی) به عنوان ناظر بیمه برآورده شود.
راغفر و همکاران ( )1397با استفاده از مدل رگرسیونی دادههای تلفیقی در دوره زمانی
 1391-1394دریافتند که تورم ،نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و
معنادار دارند ،در حالی که ضریب خسارت ،نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی
داشتهاند .براساس نتایج ،پیشنهاد کردند که شرکتهای بیمه ،طیف فعالیتشان را از
شرکتهای اهرمی به سمت شرکتهای سرمایهای سوق دهند ،ذخایر را در بخشهای
دیگری به جز بدهیها در ترازنامههای شرکتهای بیمه به حساب آورند ،بازهای معین را به
عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمهها را متناسب
با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند.
مطیعی و همکاران ( )1396به بررسی رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکتهای
بیمه در دوره زمانی تحقیق چهار ساله (از سال  1390لغایت  )1393پرداختند ،و جامعه
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که براساس روش غربالگری به دست آمده شامل  17شرکت و تعداد مشاهدات برابر با
 68شرکتـ سال است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از روش
دادههای پانلی حاکی از این است که به جز نسبت ترکیبی سایر متغیرهای مالی رابطه
معنیداری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند .بهطوریکه نسبتهای فوق
 83/24درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین میکنند .از این
رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان گفت بین توانگری مالی
شرکتهای بیمه با  6متغیر مالی (عملکرد سرمایهگذاری ،نسبت نقدینگی ،حاشیه عملیاتی،
نسبت ترکیبی نسبت خسارت ،سود بیمهگری ،اندازه شرکت) بررسیشده رابطه معنیداری
وجود دارد.
نوراللهی و همکاران ( )1394به پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه با متغیرهای
عملکردی بازار محور با استفاده از تکنیکهای درخت تصمیمگیری و شبکه عصبی
پرداختند .این تحقیق به لحاظ هدف توسعهایـکاربردی و بهلحاظ روش پژهش ،توصیفی
است .دادههای از منابع معتبر مانند سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا استخراج شده است؛ براساس
نتایج تحقیق ،علیرغم اینکه اطالعات توانگری مالی شرکتهای بیمه ایران صرفاً از سال
 1390تا  1393در دسترس است؛ مدلهای مستخرج با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی
صحت و دقت قابل توجهی را به دست میدهد؛ با اینحال در صورت انتخاب مجموعه
دادههای متنوع و بزرگتر ،به همراه متغیرهای پیش بین مختلف ،صحت و دقتها قابل ارتقا
میباشد .وجه تمایز این تحقیق با تحقیق اخیر در این است که در این پژوهش برای
پیشبینی توانگری مالی از روشهای مبتنی بر آمار کالسیک (رگرسیون و سری زمانی و
دیتاپنل) استفاده شده ولی در پژوهش حاضر برای اولینبار از هوش مصنوعی جهت
پیشبینی توانگری مالی استفاده شده است.
صفری و همکاران ( )1394رابطه بین شاخص توانگری مالی و نسبتهای مالی در
موسسات بیمه ایران را مورد بررسی قرار دادند هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط بین
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هستند ،بوده و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود ،که آیا مدل توانگری مالی طبق
آییننامه شماره  69مصوب شورای عالی بیمه نسبت به ریسکهای موسسه بیمه حساس
است یا خیر .در صورت نداشتن رابطه ،نقص جدی بر مدل توانگری مالی وارد ،و از اعتبار
آن کاسته میشود .دوره زمانی مورد بررسی سالهای  89تا  91و نمونه انتخابی شامل 22
شرکت بیمه میباشد .پژوهش با استفاده از روش رگرسیون انجام شده است .نتایج حاصل،
حاکی از آن است که بین نسبت توانگری مالی و نسبتهای مالی انتخاب شده شامل؛ نسبت
جاری ،نسبت مالکانه ،نسبت ذخایر و نسبت خسارت ،ارتباط معناداری وجود دارد و در این
میان نسبت مالکانه بیشترین رابطه را باشاخص توانگری مالی دارد.
آسانگا و همکاران ( ) 2014در مطالعهای به بررسی توانگری مالی شرکتهای منتخب
بیمهای اروپا با رویکرد ترکیب بهینه پرتفوی پرداختهاند .در این مطالعه ،ترکیب بهینه پرتفوی
به روش برنامهریزی خطی با قید حداقل کردن ریسک محاسبه شده است.

موسوى شیرى 1و همکاران ( ،)2012در تحقیقﻰ با عنوان پیشبینﻰ ورشکستگﻰ شرکت
با استفاده از تکنیکهاى دادهکاوى (مورد مطالعه ایران) ،از نسبتهاى مالﻰ براى پیشبینﻰ
ورشکستگﻰ شرکتهاى بورس اوراق بهادار استفاده نمود .در این پژوهش از دادهکاوى براى
طبقهبندى شرکتهاى ورشکسته و غیر ورشکسته استفاده شد .نمونه مورد مطالعه در تحقیق،
شامل شرکتهاى پذیرفته شده در اوراق بهادار و دوره زمانﻰ نمونهگیرى از سال  2005تا
 2009بود .در این تحقیق براى طبقهبندى شرکتها از انواع مختلف الگوریتمهاى دادهکاوى از
قبیل شبکههاى عصبﻰ ،رگرسیون لجستیک ،شبکه بیز ،کویست ،چاید و کارت استفاده شد.
نتایج بیانگر این است که الگوریتم کارت کارایﻰ بیشترى در پیشبینﻰ شرکتهاى ورشکسته
و غیر ورشکسته در ایران با درجه صحت  93/94درصد دارد.

1. Mousavi Shiri
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دی ویت و کاستلین ( ،)2012پژوهشی تحت عنوان «حاشیه توانگری مالی در
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

شرکتهای بیمه غیرزندگی» انجام دادند .آنها در این پژوهش با استفاده از اطالعات 71
شرکت بیمه غیرزندگی هلندی طی سالهای  1976-1978حاشیه توانگری مالی بیمههای غیر
زندگی هلندی را محاسبه کردند .نتایج تحقیق اینگونه بود که میانگین نرخ خسارت به طور
قابل توجهی باالتر از آن بود که در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()1OECD
برای دوره زمانی  1952-1957مشاهده شده بود .همچنین انحرافهای استاندارد ،یک افزایش
قابل توجهی را نشان میداد .ارقام بهدست آمده برای سالهای جداگانه نشاندهنده یک کاهش
جزئی است .که این کاهش میتواند نتیجه یک تجربه مطلوبتر از مبلغ خسارت یا میزان حق
بیمه منصفانهتر باشد .همچنین این دو پژوهشگر ضمن تبعیت از رویکرد اولیه استفاده شده
برای محاسبه این شاخص توسط پروفسور کمپین ،نتایج تحقیقات قبلی را به روز نمودند.
سندستروم ( )2010در مطالعهای به بررسی توانگری مالی ،مدلها ،ارزیابی و مقررات
و عوامل مؤثر بر آن پرداخت .در این مطالعه که بر روی شرکتهای بیمه سوئدی برای
سالهای  1990-2008صورت پذیرفت ،اطالعات  116شرکت خصوصی و  17شرکت
دولتی بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد ،محاسبات برای شرکتهایی که از ثبات مالی
مناسبتری برخوردارند حاشیه مورد نیاز کمتری را نشان میدهد ،چرا که احتمال
ورشکستگی و بحران این شرکتها کمتر است .از دیگر سو ،عواملی همچون سرمایه انسانی،
نسبت کل بدهیها به داراییها و نسبت کل سرمایهگذاریها به کل داراییها و ...نقش
بهسزایی در تنزل و یا ارتقای نسبت توانگری مالی شرکتهای منتخب دارند .

جونپیتا 2و همکاران( )2005در مقالهاى ردهبندههاى ترتیبﻰ 3را به منظور طبقهبندى
شرکتهاى بیمه تایلند براساس توانگرى و کفایت مالﻰ به کار گرفت .ایشان در پژوهشﻰ
دیگر از یادگیرنده (الگوریتم) درخت تصمیمگیرى ،به عنوان سیستم هشداردهنده براى
طبقهبندى شرکتهاى بیمه غیرزندگﻰ براساس متغیر کفایت مالﻰ در سه سطﺢ قوى ،متوسط
1 Organisation for Economic Co-operation and Development
2. Jhonpita
3. Ordinal classifier
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و ضعیف استفاده کرد .در این تحقیق از چندین تست تجربﻰ از قبیل اعتبار سنجﻰ متقاطع ده
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الیهاى ،مجموعه داده یادگیرى و آزمایش براى نشان دادن توان الگوریتم درخت تصمیمگیرى
براى بهدستآوردن نتایج خوب استفاده شده است .نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که
این روش در پیشبینﻰ کفایت مالﻰ شرکتهاى بیمه اثربخش است و به درستﻰ مﻰتواند
شرکتهاى بیمه به لحاظ توانگرى جایگاهیابﻰ نماید .در این تحقیق ،اعتبار سنجﻰ متقاطع ده
الیهاى ،صحت  4/97درصد و اعتبار سنجﻰ براساس مجموعه داده آزمایش صحت پیشبینﻰ
معادل  90/8درصد را نشان مﻰدهد .در مقیاس ارزیابﻰ عملکرد و صحت طبقهبندى عددى،
روش نمونهگیرى مجدد ،عملکرد بهترى در مقایسه با روش خرد (افراز) کردن نشان مﻰدهد.
در مدل نمونهگیرى مجدد نرخ صحت ردهبندى با روش اعتبار سنجﻰ  10الیه 4/97 ،درصد
و  90/8درصد با روش دوم روى مجموعه دادههاى سال  2009گزارش شد.
تانﮓ 1و همکاران ( ،)2004یک مدل هیبریدى که در واقع منسجم شده شبکه عصبﻰ و
سیستمهاى فازى است را به کار گرفت .این مدل که موسوم به شبکه عصبﻰ فازى خود
سارمانده پویا مﻰباشد ،سیستمﻰ قانون پایه شامل دستورات فازى اگرـآنگاه است که با استفاده
از الگوریتمهاى یادگیرى شبکههاى عصبﻰ خود را تعدیل و اصالح مﻰکند .مهمترین مزیت
روش شبکه عصبﻰ فازى ،توانایﻰ آن در مدلسازى مساله با استفاده از مدل سطﺢ باالى زبانﻰ
قابل درك در مقایسه با عبارات پیچیده ریاضﻰ است .متغیرهاى ورودى شامل  9متغیر مالﻰ
است که در مطالعات پیشین مهم تشخیص شده بود .نمونه مورد استفاده در تحقیق شامل
 2555بانک با سالمت مالﻰ و  548بانک ورشکسته یا در شرایط بحران بود 20 .درصد از داده
ها به عنوان مجموعه آموزش و  80درصد آن به مثابه مجموعه آزمایش (تست) مورد استفاده
قرار گرفت .براى کاهش خطاى نوع اول ،نمونه مورد بررسﻰ به جهت تعداد مساوى
بانکهاى موفق و ورشکسته متوازن گردید .محقق در این پژوهش ،عملکرد  %93با استفاده از
دادههاى صورتهاى مالﻰ در دسترس آخرین سال مالﻰ %85 ،با استفاده از دادههاى یک سال
قبل و  %75با استفاده از دادههاى دو سال قبل را گزارش نمود .مدل ،مجموعهاى ،در حدود
1. Tung et al
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 50قانون اگرـآنگاه را براى توصیف میانکنشهاى بین  9متغیر ورودى و تاثیر آنها بر
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سالمت مالﻰ بانکهاى مشاهده شده ارائه داد.

 .2سؤاالت پژوهش
 -1آیا توانگری مالی قابل پیشبینی است؟
 -2کدام مدل از عملکرد بهتری جهت پیشبینی توانگری مالی برخوردار است؟
در این تحقیق از مفروضات آماری استفاده نمیشود یعنی به عبارتی محقق از قبل
اطالعات کامل ندارد که بین متغیرها ارتباطی وجود دارد یا خیر .بنابراین با استفاده از روش
تحقیق پژوهش به تمامی سواالت پاسخ داده میشود .

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع پژوهشهای میدانی است .یعنی بر مبنای
اطالعات جمعآوریشده از شرکتهای بیمه بورس و فرا بورس ،از الگوریتمهای متفاوت
جهت پیشبینی استفادهشده ،به عبارتی در این پژوهش از دادههای ساالنه شرکتها که از
صورت مالی استخراج شده و از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی جهت پیشبینی توانگری
مالی مورد استفاده قرار میگیرد .قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1392-1396بوده و جهت
استخراج دادهها از پایگاه بیمه مرکزی ج .ا .ا .استفاده گردید .با توجه به اینکه در مدلهای
پیشبینیکننده حجم اطالعات بر قابلیت اتکا نتایج تاثیر مستقیم دارد و یعنی هرچه
میزان اطالعات ورودی بیشتر باشد نتایج حاصله از بهکارگیری مدلهای مختلف از
قابلیت اتکای باالتری برخوردار خواهد بود ،در این پژوهش کلیه شرکتهای بیمه،
دارای مجوز از سازمان بیمه مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته است و از روش
نمونه گیری استفاده نشده و کلیه شرکت های بیمه که اطالعات آن ها در سیستم کدال
موجود بوده مورد بررسی قرار گرفته است .بهعبارت دیگر کل جامعه بررسی و
تجزیهوتحلیل شد .نسبت حاشیه توانگری مالی تعیین می کند که آیا یک شرکت بیمه
به حداقل الزامات کفایت سرمایه توانگری مالی از تقسیم حاشیه توانگری مالی
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موجود به حاشیه توانگری مالی الزامی بهدست میآید .حاشیه توانگری مالی موجود
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

عبارت است از دارایی های یک شرکت منهای بدهیهای آن با اعمال محدودیتهایی
مرتبط با داراییها.
نتایج بررسی مشخص خواهد کرد که مدل توانگری مورد استفاده در ایران (آییننامه )69
تا چه اندازه قابل اتکا و معتبر بوده و به چه میزانی بیانگر وضعیت واقعی شرکتهای بیمه است.
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مبلغ سرمایه موجود

 (SMR) نسبت توانگری مالی

) (RBCمبلغ سرمایه الزامی

با توجه به پیشینه پژوهشهای قبلی که از نسبتهای مالی جهت محاسبه توانگری مالی
استفاده میشود و همچنین بیمه مرکزی نیز جهت محاسبه توانگری مالی از این نسبتهای
مالی استفاده میکند در این پژوهش نیز مدلسازی به وسیله  17متغیر ورودی انجام گرفت.
که متغیر پیشبینی شونده این تحقیق شامل چهار طبقه  Aشامل  63مورد طبقه  Bشامل 16
مورد طبقه  Cشامل  6مورد و طبقه  Dشامل  5مورد میباشد.
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای بیمه بورس و فرابورس هستند.
به طور کلی چهار گام زیر جهت انجام پژوهش انجامشده است:
گام اول :شناسایی و جمعآوری متغیرهای مسئله .اطالعات مربوط به متغیرهای این
پژوهش از طریق سایت بیمه مرکزی استخراج گردید .در این پژوهش از  17متغیر پیشبین
جهت پیشبینی طبقه توانگری مالی شرکتهای بیمه استفاده گردید که مهمترین متغیرها نیز از
نظر تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گرفت در جدول شماره  2تعریف خالصهای از همه
متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
گام دوم :استفاده از مدلهای منفرد :در این گام پس از استفاده از الگوریتمهای منفرد و
استخراج و مقایسه نتایج ،تعیین گردید که الگوریتم درخت تصمیم بیشترین تاثیر را داراست.
گام سوم :پیشبینی و ارزیابی اولیه .در این گام دادهها به دو دسته آموزش و آزمایش به
نسبت  %70به  %30تقسیمبندی شدند .دانشی که در مرحله یادگیری مدل یادگیری مدل تولید
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میشود ،میبایست در مرحله ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوان ارزش آن را تعیین نمود
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و در پی آن کارایی الگوریتم یادگیرنده مدل را نیز مشخص کرد .سنجش اولیه هر مدل به
وسیله ماتریس اختالل انجام پذیرفته است .در این ماتریس از دو معیار ،طبقه دقت و طبقه
اطمینان استفاده شده است.
گام چهارم :ارزیابی و مقایسه نهایی مدلها .در مرحله آخر مدلها مورد ارزیابی قرار
گرفته و بهترین مدل از نظر کمترین درصد خطا و قدرت پیشبینی باال انتخاب میشود.

 .1-3متغیرهای پژوهش
در این پژوهش از  17متغیر پیشین بین (بیمه مرکزی جهت محاسبه توانگری مالی از
متغیرهای مالی استفاده میکند) که در جدول ( )1آمده استفاده شده و اثر آنها بر روی متغیر
هدف (طبقه توانگری) مورد بررسی قرار میدهیم.
جدول .1فهرست متغیرهای پیش بین
ردیف

نام متغیر

1

نسبت نقدینگی

2

نسبت جاری

3
4
5
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تعریف
توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه
مدت (تقوی و پورعلی)1389،
پوشش داراییهای جاری بوسیله بدهیهای
جاری(باشمن)2009 ،

بازده سرمایه در

سود خالص /سرمایه در گردش (استیون براگ،

گردش

)2014

سنجش سودمندی
وام

بازده سرمایه  /بازده دارایی(کریتسونیس)2005،

نسبت بازدهی

سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام

سرمایه

(باشمن)2009 ،

6

نسبت آنی

7

بازده داراییها

مجموع داراییهای جاری منهای موجودی کاال و
پیشپرداختها(باشمن)2009 ،
سود خالص قبل از کسر مالیات بر متوسط
داراییها تقسیم نماییم (باشمن)2009 ،

نام در مدل
LIQUIDITY RATIO

CURRENT RATIO

WORKING CAPITAL
INFLOW
MEASURING THE
UTILITY OF THE
LOAN
ROE

INSTANTANEOUS
RATIO

ROA

ردیف

نسبت داراییهای

تقسیم داراییهای جاری به کل داراییها (تقوی و

جاری

پورعلی)1389 ،
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8

نام متغیر

تعریف

نام در مدل
CURRENT ASSEST
RATIO

تقسیم وجوه نقد حاصل از عملیات بر حاصل
9

نسبت کفایت نقد

10

نسبت گردش نقد

جمع سود نقدی تقسیم شده (نایت و برتونیچ،

RATIO OF CASH
ADEQUACY

)2001

11
12
13
14
15

سرمایه در گردش
خالص

است( .تقوی و پورعلی)1389 ،

نسبت بدهی

تقسیم جمع بدهیهای جاری به جمع
داراییها(نایت و برتونیچ)

نسبت کل بدهی

کل بدهی اعم از جاری و بلندمدت بر ارزش

به ارزش ویژه

ویژه(کریتسونیس)2005،

نسبت بدهی جاری

بدهی جاری  /ارزش ویژه

به ارزش ویژه

(باشمن)2009 ،

نسبت مالکانه

بلندمدت به ارزش
ویژه

17

جاری (نایت و برتونیچ)2001 ،
تفاضل بدهیهای جاری از داراییهای جاری آن

نسبت بدهی
16

گردش نقدی حاصل از عملیات بر بدهیهای

توانگری مالی

تقسیم حقوق صاحبان سهام به جمع داراییها
(کریتسونیس)2005،
بدهی بلند مدت /ارزش ویژه
(کریتسونیس)2005،
سرمایه موجود /سرمایه الزامی (رنبائو)2009،

CASH FLOW RATIO

NET OPERATING
EXPENSES

DABT RATIO

DEBT EQUITY
VALUE RATIO
CURRENT DEBT
RATIO TO SPECIAL
VALUE
OWNERSHIP RATIO

Long-term debt ratio to
a special value

Financial solvency

(مأخذ :یافتههای محقق)

 .4مدلسازی و تحلیل یافتههای پژوهش
 .4-1مدلسازی
در این قسمت از دادههای تحقیق جهت مدلسازی استفاده میشود .از سه الگوریتم
درخت تصمیمگیری ،شبکه عصبی ،نایبویز و جهت مدلسازی در این تحقیق استفاده
شده است.
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 .4-2نتایج مدل درخت تصمیم
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

در مدل درخت تصمیم ماتریس اختالل مقایسهای دارد با نتایج پیشبینی مدل و واقعیت .قطر
اصلی ماتریس اختالل که در شکل زیر با رنﮓ آبی مشخص شده است بیانگر پیشبینیهای
صحیﺢ مدل میباشد .و سایر درایههای ماتریس بیانگر پیشبینی اشتباه مدل میباشد .بر این
اساس درخت تصمیم در  19مورد طبقه  Aرا صحیﺢ پیشبینی کرده و در  7مورد طبقه  Bرا
صحیﺢ پیشبینی کرده است .همچنین مدل در یک مورد طبقه  Dرا اشتباه پیشبینی کرده
است .از طرفی طبق دقت مدل که بیانگر میانگین موزون پیشبینیهای صحیﺢ هر طبقه
میباشد برابر با  %75میباشد و طبقه اطمینان که بیانگر میزان صحت عملکرد مدل در هر طبقه
میباشد برابر با  %50میباشد .الزم به ذکر است که به علت تعداد کم طبقه  Cدر مجموعه
دیتا درخت تصمیم در قسمت دادههای آزمایش ،طبقه  Cرا مورد پیشبینی قرار نداده است.
جدول  .2ماتریس اختالل درخت تصمیم
واقعیت

طبقهA

طبقهB

طبقهD

طبقه دقت ()%

طبقه

C

0

0

0

0

0

طبقه

A

0

19

0

0

100

طبقه

B

0

0

7

1

100

طبقه

D

0

0

0

0

100

100

پیشبینی

طبقه اطمینان ()%

طبقه

C

100
75

0
50

(مأخذ :یافتههای محقق)

از طرفی دیگر میتوان مدل را به وسیله شاخصهای دیگری نیز مورد ارزیابی قرار داد.
در جدول زیر میزان دقت و خطای مدل مشخص شده است .میزان همبستگی متغیرهای
تصمیم و متغیر هدف نیز با چهار عامل کاپا ،اسپیرمن رو ،کندل تو و ضریب همبستگی
سنجیده شده است .با توجه به اینکه ارزش عددی هر شاخص مذکور برابر با  1است نشان
میدهد که متغیرهای تصمیم به درستی متغیر هدف را توضیﺢ میدهند.
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جدول  .3نتایج درخت تصمیم

درخت تصمیم

99

1

1

1

1

1
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مدل

دقت ()%

خطا ()%

کاپا

اسپیرمن رو

کندل تو

همبستگی

(مأخذ :یافتههای محقق)

 .3-4نتایج مدل شبکه عصبی
مدل شبکه عصبی  18مورد از طبقه  Aرا به درستی پیشبینی کرده است .و در مورد
سایر طبقات ،پیشبینی صحیحی نداشته است .در  9مورد شبکه عصبی پیشبینی اشتباه
داشته است که بیشترین خطا در مورد طبقه  Bبا  6مورد خطا اتفاق افتاده است .طبقه
اطمینان در مدل شبکه عصبی برابر با  %68/23و طبقه دقت برابر با  %75/18میباشد.
جدول  .4ماتریس اختالل مدل شبکه عصبی
واقعیت

طبقهA

طبقهB

طبقهD

طبقه

C

0

0

0

1

0

طبقه

A

0

18

6

0

75

طبقه

B

0

1

0

0

0

طبقه

D

0

0

1

0

0

0

94/74

0

0

پیشبینی

طبقه اطمینان ()%

طبقه

طبقه دقت

C

()%

18/75
23/68

(مأخذ :یافتههای محقق)

ارزیابی نهایی نشان میدهد دقت مدل برابر با  %67/66و خطای مدل برابر با
 %33/33میباشد .معیارهای سنجش همبستگی متغیر هدف با متغیرهای تصمیم
نیز از  -0/128تا  %0/083در نوسان است.
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 .4-4ارزیابی نهایی مدل شبکه عصبی
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

جدول  .5ارزیابی مدل شبکه عصبی
مدل

دقت ()%

خطا ()%

کاپا

اسپیرمن رو

کندل تو

همبستگی

شبکه عصبی

67/66

33/33

0/083

-0/128

-0/119

0

(مأخذ :یافتههای محقق)

 .4-5نتایج مدل نایبویز
مدل نایبویز در  12مورد ،طبقه  Aرا و در  3مورد طبقه  Bرا صحیﺢ پیشبینی نموده
است( .قطر اصلی ماتریس اختالل) .در واقع در  15مورد مدل پیشبینی صحیﺢ داشته
است و در  12مورد پیشبینی اشتباه داشته است .طبقه دقت مدل برابر با  %75/30و
طبقه اطمینان مدل برابر  %5/26میباشد .بیشترین خطای مدل در پیشبینی نقطه  Bاتفاق
افتاده است.
جدول  .6ماتریس اختالل مدل نایبویز
واقعیت

طبقهA

طبقهB

طبقهD

طبقه دقت()%

طبقهC

0

0

3

1

0

طبقهA

0

12

1

0

92/31

طبقهB

0

7

3

0

30

طبقهD

0

0

0

0

0

طبقه اطمینان()%

0

63/16

42/86

0

پیشبینی

(مأخذ :یافتههای محقق)
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طبقه

C

30/57
26/5

 .4-6ارزیابی نهایی مدل نایبویز
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

در نهایت مدل نایبویز از دقتی برابر با % 56/55و خطایی برابر با  % 44/44برخوردار
است و شاخص های مبین میزان ارتباط متغیر هدف با متغیرتصمیم از -0/295تا
 0/214در نوسان است.
جدول  . 7ارزیابی نهایی مدل نایبویز
مدل

دقت()%

خطا()%

کاپا

اسپیرمن رو

کندل تو

همبستگی

نایبویز

56/55

44/44

0/214

-0/295

-0/271

0

(مأخذ :یافتههای محقق)

جدول  .8معیار ارزیابی مدل
معیار

شرح

فرمول

یک معیار برای طبقهبندی
محسوب میشود که بسیار

ضریب
کاپا

) (1 Pe

1

قویتر از محاسبه ساده درصد

) ( P0  Pe

پیشبینیهای صحیﺢ است
چونکه محاسبه آن برمبنای
تصادفی

احتمال

میباشد(سمیتون.)1985 ،
رابطه خطی بین متغیر
rs  
) Cov ( rg x ,rgr
rx,ry 
 rx  ry

اسپیرمن
رو

2

تصمیم و متغیر هدف را
برحسب

رتبه

میسنجد

(جورمه و اراند)2003 ،
این شاخص قـدرت رابطـه

کندل تو

3

pairs 

number of concodant pairs   number of disconcodant
n(n  1) / 2

بین متغیر هدف و متغیرهای


تصمیم را پیشبینی میکنـد.
و نشـــان مـــیدهـــد کـــه
متغیرهــای تصــمیم تــا چــه
1. kappa
2. Spearman-rho
3. Kendall-tau
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119

معیار

شرح

فرمول

«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

میــــــــزان قــــــــدرت
پــیشبینــیکننــدگی متغیــر
هــــدف را دارا هســــتند
(نلسن.)2001،

ضریب همبستگی بین
) Cov( X ,Y

ضریب
همبستگی

1

X ,Y Corr ( X ,Y )

 X Y
E  X   x Y  Y 

 X Y



متغیر هدف و متغیرهای
تصمیم را نشان میدهد.
ضریب همبستگی اندازه
رابطه خطی بین متغیرها را
نشان

میدهد

(کریج،

.)1975
(مأخذ :یافتههای محقق)

 .4-7بررسی نتایج
در قسمت بررسی نتایج ،میزان نقاط قوت و ضعف مدلها و همچنین رتبهبندی آنها
در پیشبینی طبقه توانگری مالی مقایسه گردید.

 .4-8رتبهبندی الگوریتمهای پیشبینیکننده
از میان  3مدلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،درخت تصمیم از
باالترین دقت و کمترین مقدار خطا برخوردار است و همچنین متغیرهای تصمیم به
خوبی متغیر هدف را تعریف میکنند .بدترین عملکرد نیز مربوط به مدل نایبویز
میباشد .در جدول زیر میتوان عملکرد مدلها را به صورت مقایسهای مشاهده کرد.

1. Correlation
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جدول  .9رتبه بندی مدلها

درخت تصمیم

99

1

1

1

1

1

شبکه عصبی

67/66

3

0/083

-0/128

-0/119

0

نایبویز

56/55

4

0/214

-0/295

-0/271

0
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مدل

دقت ()%

رتبه عملکرد

کاپا

اسپیرمن رو

کندل تو

همبستگی

(مأخذ :یافتههای محقق)

 .4-9بررسی عملکرد الگوریتمها درطبقات مختلف
هر مدل میبایست چهار طبقه  A,B,C,Dرا پیشبینی کند با توجه به یکسان بودن
اطالعات ورودی مدلها ،تفاوت توانایی مدلها در طبقات مذکور قابل بررسی است .از
 4مدل مورد استفاده در این پژوهش طبقه  Aبهتر و راحتتر از بقیه مورد پیشبینی
واقع شده است .و نقاط  B,Dبه سختی توسط مدلها مورد پیشبینی واقع شده است.
جدول  .10مقایسه عملکرد مدلها در پیشبینی طبقات
الگوریتم

بهترین عملکرد

بدترین عملکرد

درخت تصمیم

A, B

D

شبکه عصبی

A

B

نایبویز

A

D

(مأخذ :یافتههای محقق)

 .4-10بررسی و مقایسه طبقه دقت
مدلها را از این منظر که چقدر از پیشبینیهایی که به عنوان یک نقطه مشخص انجام
شده صحیﺢ بوده ،نیز میتوان طبقهبندی و مقایسه کرد( .طبقه دقت) به عنوان مثال
بهترین عملکرد در میزان طبقه دقت مربوط به مدل درخت تصمیم میباشد و بدترین
عملکرد مربوط به شبکه عصبی است.
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جدول  .11مقایسه طبقه دقت
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مدل

طبقهA

طبقهB

طبقهC

طبقهD

میانگین

درخت تصمیم

100

100

0

100

75

شبکه عصبی

75

0

0

0

18/75

نایبویز

92/31

30

0

0

30/57

(مأخذ :یافتههای محقق)

اطالعات جدول فوق را میتوان به صورت نموداری نیز به تصویر کشید .نمودار ()1
بیانگر تفاوت عملکرد مدلها در طبقه دقت میباشد.
120
100
80


60
40
20
0

5

4

3

2

1

0

- 20

نمودار  .1تفاوت عملکرد مدلها در دقت
(مأخذ :یافتههای محقق)

همانطور که در نمودار ( )1مشاهده میشود استفاده از درخت تصمیم عالوه بر داشتن
باالترین میانگین در دقت پیشبینی ،در مقایسههای نقطه به نقطه نیز بهترین حالت در
سه روش مورد استفاده را دارا میباشد.
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 .4-11بررسی و مقایسه طبقه اطمینان
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

مدلها را از این لحاظ که چه مقدار (درصد) از یک نقطه مشخص صحیﺢ بوده نیز
میتوان مقایسه و طبقهبندی کرد (طبقه اطمینان) .بهترین طبقه اطمینان برای مدل
درخت تصمیم میباشد و بدترین طبقه اطمینان مربوط به مدل شبکه عصبی است.
جدول  .12مقایسه طبقه اطمینان
مدل

طبقهA

طبقهB

طبقهC

طبقهD

میانگین

درخت تصمیم

100

100

0

0

50

شبکه عصبی

94/74

0

0

0

23/68

نایبویز

63/16

42/86

0

0

26/5

(مأخذ :یافتههای محقق)

اطالعات مربوط به طبقه اطمینان را میتوان به صورت مقایسهای به وسیله نمودار نشان
داد .که در نمودار ( )2مشخص شده است.
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نمودار  .2طبقه بندی از نظر اطمینان
(مأخذ :یافتههای محقق)
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همانطور که در نمودار ( )2مشاهده میشود در طبقهبندی  Cو  Dنتایج روشهای مورد
«سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی و همکاران؛ رفتار مدلهای غیرخطی در پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بورسی»

استفاده یکسان بوده و در کل استفاده از درخت تصمیم عالوه بر داشتن باالترین میانگین در
اطمینان از پیشبینی ،در مقایسههای نقطه به نقطه نیز بهترین حالت در سه روش مورد استفاده
را دارا میباشد.

 .5جمعبندی و پیشنهادها
 .1توانگری مالی با دقت قابل قبولی قابل پیشبینی هستند .درخت تصمیمگیری و شبکه
عصبی این مهم را بهتر از سایر مدلهای منفرد انجام میدهد .مدل مبتنی بر الگوریتم
درخت تصمیم با دقت  %75و الگوریتم شبکه عصبی با دقت  %67توانگری مالی
شرکتهای بیمه را پیش بینی کند که این موضوع نتایج تحقیقات سند ستروم ( )2010را
تایید میکرد و حتی در این الگوریتمها برخی عوامل تاثیرگذار بر توانگری مالی نیز از
شدت و درجه بسیار باالیی برخوردار هستند که توانگری مالی و نسبت گردش نقد و
نسبت نقدینگی و بازده سرمایه نسبت به سایر عوامل تاثیر بسیار زیادی در تعیین این
امر مهم دارد که این موضوع نتایج تحقیق رنبائو ( )2004را تایید میکند.
 .2نکته قابل توجه دیگر که از تحلیل ماتریس اختالل قابل فهم است عملکرد صحیﺢ
مدلها در پیشبینی طبقه توانگری مالی میباشد .به نظر میرسد که دقت بهتر مدلها به
ترتیب درخت تصمیم از باالترین دقت و کمترین مقدار خطا برخوردار است همچنین
متغیرهای تصمیم به خوبی متغیر هدف را تعریف میکنند و سپس با توجه به یکسان
بودن اطالعات شبکه عصبی دارای بیشترین دقت در پیشبینی میباشد .بدترین عملکرد
نیز مربوط به مدل نایبویز میباشد.
 .3با توجه به اینکه مدل درخت تصمیمگیری از باالترین دقت در میان مدلهای
بکاررفته در این پژوهش میباشد میتوان اینگونه اظهارنظر کردکه توانگری مالی در
شرکتهای بیمه از یک رفتار خطی مبتنی بر رفتار ردهبندی برخوردار است .همچنین
کلیه مدلها از میان طبقههای چهارگانه توانگری مالی ) )A.B.C.Dطبقه  Aرا بهتر از
سایر طبقات پیشبینی کردهاند این موضوع بیانگر این میباشد که شناسایی طبقه  Aو
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طبقه  Aرفتار قابل پیشبینیتری نسبت به سایر طبقات دارد.

 .6پیشنهادهای کابردی
 )1شرکتهای بیمه ای در راستای تدوین اسناد بلند مدت خود و تبیین استراتژیهای
کوتاه مدت و بلند مدت از طبقهبندی چهارگانه ارائه شده در پژوهش حاضر استفاده
نمایند ضمناً در بررسی توانگری مالی خود میتوانند با استفاده از الگوریتم درخت
تصمیم که بهترین مدل برای پیشبینی توانگری را ارائه میدهد به بررسی توانگری مالی
خود در تصمیمات آینده خود بپردازند.
 )2شرکتهای بیمه برای افزایش توانگری مالی خود باید برای افزایش نسبت جاری
اقدام کنند اما افزایش بیش از حد این نسبت میتواند مبین این باشد که داراییهای
جاری به خوبی استفاده نمیشوند و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده میشود
بنابراین به شرکتهای بیمه توصیه میشود تا با کارشناسیهای دقیق بازهای معین را به
عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند.
 )3از آنجا که افزایش نسبت مالکانه میتواند بر توانگری مالی شرکتهای بیمه تاثیر
مثبت داشته باشد به شرکتهای بیمه توصیه میشود تا طیف فعالیتشان را از
شرکتهای اهرمی به سمت شرکتهای سرمایهای سوق دهند.
 )4با توجه به نتایج این مطالعه که حاکی از پیشبینی توانگری مالی شرکتهای بیمه بر
اساس متغیرهای مالی آنهاست به بیمهگذاران توصیه می شود به سطﺢ توانگری مالی
شرکتهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطالعرسانی شده است به عنوان معیار
اصلی انتخاب بیمهگر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و
گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکتهای
بیمه غفلت نکنند.
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شرکتها و همچنین پژوهشگران و مشتریان آگاه و عالقمند به اطالعات بیمه میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
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