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چکیده
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیتهای سرمایهگذاری ،از
مبانی پایهای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب میشود .نظام بانکی مهمترین نهاد در
این زمینه محسوب شده و بخش عمدهای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است.
لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه ،بسیار ضروری
به نظر میرسد .بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینهیابی تصادفی پویا ،به
حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک
از انواع سپرده از مجموع سپردهها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل
تصادفی سپرده وکالت در قرض ،عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی میپردازد .نتایج
استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان میدهد که افزایش بازدهی
هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینههای بکارگیری آنها ،منجر به افزایش و انتقال مسیر
بهینه ،به سمت باال شده و از طریق افزایش سپردهگذاری ،میزان حقالوکاله و سود بانک نیز
افزایش مییابد .به منظور افزایش کارایی ،تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانکها ،مدل
ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :سپردهپذیری ،کنترل بهینه ،شبیهسازی اولر ،خلق پول.
طبقهبندی .G34 ،G21 ،E42 :JEL

 1این مقاله مستخرج از رساله دکتری یعقوب محمودیان میباشد.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
مسئله تجهیز منابع سرمایهای و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیتهای
سرمایهگذاری و در نهایت توسعه بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه
میان پساندازکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند ،از مبانی پایهای هر اقتصاد روبه
رشد و توسعه محسوب می شود زیرا یکی از لوازم توسعه بازارهای مالی ،توسعه و تحول
نهادها و ابزارهای مالی است .از اینرو ،باید یک سیستم فعال مالی و قابل انعطاف طراحی
کرد؛ بهگونه ای که بتواند مسیر گردش منابع مالی را هدایت کند و پلی میان پس-
اندازکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد کند (نظرپور و دیگران.)1931 ،
مدیریت بهینه نهاد بانک به عنوان یکی از اصلیترین ارکان نظام اقتصادی همواره مورد
بحث و بررسی اقتصاددانان بودهاست .استفاده از روشهای علمی و دقیق برای بدست-
آوردن مسیر بهینه متغیرهای بانکی در راستای بهینهسازی عملکرد این نهاد نیز اهمیت
بسزایی دارد .متأسفانه در نظام بانکی کشور برای تعیین این متغیرها نگاه علمی و دقیقی
وجود ندارد و بیشتر بر اطالعات و دانش تجربی تکیه میشود.
در بانکداری متداول (مبتنی بر بهره) بخش تجهیز منابع بطور مستقل از بخش تخصیص
منابع عمل نموده و تنها مجرای ارتباطی این دو بخش میزان نرخ بهره از قبل تعیینشده
می باشد .به همین دلیل تجهیز منابع در بانکداری متداول بسیار بسیط و ساده صورت
میپذیرد و برخالف بانکداری اسالمی از تنوع و پیچیدگیهای فنی و حقوقی برخوردار
نمیباشد .به همین دلیل مدلسازی ریاضی الگوی اسالمی ،به سادگی الگوی مبتنی بر
بهره نمیباشد .سوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا میتوان با
وجود این پیچیدگی های فنی و حقوقی ،الگوی اسالمی تجهیز منابع را نیز با استفاده از
روشهای بهینهیابی پویای تصادفی ،مدلسازی نمود؟ این تحقیق با این فرضیه که میتوان
با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسالمی ،آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی
بیان نمود ،در نظر دارد با وارد کردن نظریههای بانکداری اسالمی در تابع هدف و قیود
مسأله بهینهسازی در تجهیز منابع یک بانک اسالمی ،برای اولین بار ،گامی در راستای
توسعه مدلهای کمی در این زمینه بردارد .در ادامه و بعد از بیان مبانی نظری پژوهش و
بیان مشخصات الگوی پیشنهادی مورد نظر تجهیز منابع در بانکداری اسالمی ،این الگو در
قالب یک مدل بهینهیابی تصادفی پویا صورتبندی میشود.
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 -2ادبیات موضوع
مبانی نظری مطالعه حاضر از دو قسمت مبانی نظری الگوی پیشنهادی تجهیز منابع و
مبانی نظری بهینهیابی تصادفی تشکیل شده است.
 -1-2مبانی نظری تجهیز منابع در بانکداری اسالمی
الگوی فعلی بانکداری ایران ،بدون تفکیک بین وظایف تجاری ،تخصصی و جامع بانکها
در تجهیز و تخصیص منابع و بدون توجه به اهداف و انگیزههای سپردهگذاران ،شیوههای
یکسانی برای همه ارائه می کند .این الگو در ناحیه تجهیز منابع به سه نوع سپرده
قرضالحسنه جاری ،قرضالحسنه پسانداز ،و سپرده سرمایهگذاری بسنده کرده است .در
حالی که افزون بر اینها برخی از سپردهگذاران بهدنبال کسب سود برای سپردههای
پسانداز هستند و برخی بهدنبال کسب سود معین و برخی نیز عالقه دارند در پروژههای
خاص سرمایهگذاری کنند و الگوی فعلی ،راهکار مناسبی برای آنان ندارد.
یکی از الگوهایی که به کرات توسط برخی از محققان بانکداری اسالمی مطرح شده است
الگوی تفکیک بانکها براساس وظایف مختلفی که دارند ،میباشد .تفکیک در زمینه ادبیات
پولی و بانکی ،بطور عام به معنای جداسازی مجموعه وظایف بانک از یکدیگر است و بطور
خاص به مفهوم جداسازی خدمات بانکی ،اعم از ارائه حسابهای جاری و خدمات مربوط
به سیستم پرداختها از سرمایهگذاری و سپردههای سرمایهگذاری و مدتدار است
(محققنیا.)132 :1939 ،
موسویان ( )1921با اشاره به ماهیتهای متفاوت عقود در بانکداری اسالمی ،معتقد است
که این عقود در یک قالب جای نمیگیرند .جمع کردن این معامالت متنوع با احکام و
ضوابط گوناگون در قالب یک سازمان به نام بانک ،موجب پیچیده و مبهم شدن عملیات،
صوری شدن قراردادها ،باالرفتن هزینههای نظارت و کنترل و در نهایت غیرکارا شدن نظام
بانکی میشود .برای حل ریشهای این مشکل ،با توجه به احکام و مسئولیتهای نظام بانکی
و با توجه به اهداف ،انگیزهها و روحیات مشترك بانک (سپردهگذاری و متقاضیان
تسهیالت) و با توجه به احکام فقهی معامالت و طبقهبندی خاص آنها ،وی چهار نوع
بانک ( -1بانک قرضالحسنه  -1بانک تجاری (مبادلهای)  -9بانک تحصصی (مشارکتی)
و  -4بانک جامع) پیشنهاد کرده است.
میرجلیلی ( )1929در الگوی پیشنهادی خود ،برای حفظ ماهیت واسطهگری مالی بانک
و با در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایهای در عملیات
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بانکی متداول ،پیشنهاد میکند بانکها تنها وظیفه واسطهگری مالی را انجام دهند و
وظیفه سرمایهگذاری و عاملیت را به مؤسسات متناسب واگذار نمایند .بدین ترتیب سه
تغییر در نظام بانکی فعلی کشور صورت میگیرد :اول ،محدود شدن وظایف بانکها به
افتتاح حساب جاری و پس انداز قرضالحسنه و انجام خدمات بانکی .دوم ،عدم پذیرش
سپردههای سرمایهگذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه سوم،
تبدیل بانکهای تخصصی به بانک سرمایهگذاری .در الگوی میرجلیلی تجهیز منابع به
چهار صورت انجام میشود -1.بخش پولی  -1بخش سرمایهای (در مقیاس کوچک) -9
بخش سرمایهای (در مقیاس متوسط) و  -4بخش سرمایهای (در مقیاس بزرگ).
دو مؤسسه یعنی بانکها برای واسطهگری و شرکتهای سرمایهگذاری برای عاملیت در
بخش واقعی اقتصاد ،به صورت مکمل یکدیگر عمل میکنند .بانکها میتوانند منابع مالی
مازاد خود را از راه اوراق بهادار در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری قرار دهند و در سود
حاصل از سرمایهگذاری شریک شوند .به بیان دیگر از عقد مشارکت استفاده نمایند .از
سوی دیگر شرکتهای سرمایه گذاری منابع مالی خود را در شبکه بانکی نگهداری میکنند.
محققنیا ( 1931و  )1939تفکیک را ،با استفاده از اصل تخصصگرایی ،جداسازی دو
وظیفه اصلی بانکها شامل سپردهپذیری و وامدهی از یکدیگر معنا نموده است .به این
معنا که در بخش ابعاد تفکیک دو نوع تفکیک حسابداری و حقوقی متصور است که در
ادامه به توضیح آنها میپردازیم.
تفکیک حسابداری ،این نوع تفکیک رقیقترین سطح اجرای تفکیک است .در این سطح
از تفکیک ،ارتباط میان حساب جاری و تسهیالت سرمایهگذاری قطع میشود و در واقع
خط میان دو بخش تراز بانکها پررنگتر میشود و اجازه مبادله بین بخش بدهی با بخش
داراییهای ترازهای بانکی داده نمیشود .در این صورت بانکها مجاز نیستند مانده سپرده-
های پذیرفته شده را که بدهی آنها در ترازنامه بانکی محسوب میشود ،بصورت تسهیالت
به متقاضیان بدهند و در ترازنامه خود آن را به عنوان دارایی منظور کنند .در این ایده،
ایجاد و تاسیس دو موسسه مالی جدا از هم ضرورتی ندارد و بانکها بصورت فعلی به
فعالیت خود ادامه خواهند داد (محققنیا.)133 :1939 ،
تفکیک حقوقی ،این سطح از تفکیک ،یک مرحله عمیقتر از سطح قبلی بوده و عالوه
بر تفکیک حسابداری ،بانک به دو موسسه مالی تقسیم میشود .یکی بانکهایی با شرایط
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بانکهای محدود ،که ارائه خدمات سپردهپذیری و نقل و انتقاالت مالی را به عهده می-
گیرند و دیگری موسسه مالی که با فروش اوراق بهادار ،برای افراد متقاضی تسهیالت منابع
جذب میکنند .این موسسات نمیتوانند حساب جاری داشته باشند ،اما در مورد سپرده
سرمایهگذاری و انواع آن مجاز میباشند (محققنیا.)114 :1931 ،
اصل تخصصگرایی ،تخصصگرایی و تقسیم وظایف از اصول بدیهی اقتصاد است .اصل
تقسیم وظایف و تخصصی شدن وظایف سیستم بانکی و انجام هر یک از این وظایف در
موسسات مالی مختلف امری اجتنابناپذیر است .تفکیک و تخصصگرایی میتوانند مکمل
همدیگر باشند .تخصصگرایی و تقسیم وظایف سیستم بانکی به دو روش قابل اجراست.
 .1تخصص گرایی براساس نوع عقود و  . 1تخصص گرایی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی
(محققنیا.)931 :1939 ،
ازآنجا که پول و سرمایه ماهیتا از هم متمایزند ،بازارهای آنها نیز باید از یکدیگر متمایز
باشد .به همین جهت در الگوی مورد استفاده در مقاله ،براساس اصل تفکیک ،دو بخش
پولی و سرمایهای بانکداری فعلی از هم جدا شده و برای هر کدام الگو و عملکرد متناسب
با آن بخش پیشنهاد شده است .به منظور فراهم نمودن سپردهگذاری برای همه سالیق و
انگیزه های مشتریان در یک مجموعه مالی واحد به نام بانک ،طراحی این دو بخش به
نوعی صورت می پذیرد که در یک مجموعه واحد به نام بانک قابل اجرا باشد .لذا در عین
تفکیک دو بخش پولی و سرمایهای در مجموعههای تخصصی خود ،این دو تحت یک
عنوان و مدیریت یکپارچه بانک تعریف شدهاند .در واقع در سمت تجهیز منابع بانک،
تفکیک حسابداری انجام میشود ،اما در بخش استفاده از وجوه سپردهگذاریشده و
تخصیص منابع تفکیک حقوقی وجود دارد و هر کدام از این نهادها دارای تشکیالت جدا
بوده و تحت یک هلدینگ به نام بانک فعالیت میکنند.
براساس الگوی تفکیک ،در الگوی پیشنهادی تحقیق ،شش نوع سپرده با کارکردهای خاص
خود جهت پوشش همه نیازها و سالیق مشتریان طراحی شده است که در ادامه به بیان
مختصر ویژگیهای هر یک از آنها میپردازیم.
سپرده جاری ،با اقتباس از الگوی بانکداری محدود (بوسنه )1331 ،1و بانکداری دوباجه-
ای (احمد ،)1330 ،1این سپرده دارای ماهیت قرض بوده و هیچگونه سودی به آن تعلق
Bossone
Ahmad

1
1
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نمیگیرد و تمامی مانده آن جهت کنترل پولآفرینی بانکها ذخیره میشود (داوودی و
محققنیا)1920 ،؛ (خان )1324 : 1و (خان و میرآخور.)1320 :1
سپرده پسانداز ،این سپرده براساس وکالت در قرض شکل میگیرد و هدف از طراحی
آن احیای سنت قرضالحسنه میباشد و بانک ملزم است تمامی وجوه ناشی از این نوع
سپرده را صرف تسهیالت قرض نماید و در قبال انجام این خدمت کارمزد خود را دریافت
میکند (مظاهری .) 1924 ،بهترین راه برای جبران کاهش ارزش پول در این نوع سپرده
که مورد توافق همه فقها نیز میباشد روش شاخصبندی میباشد .بهترین روش شاخص-
بندی ،قیمتگذاری براساس طال میباشد (نزارالعانی ،)199 :1333 ،که دارای سابقه
اجرایی در بانک صادرات نیز میباشد.
سپرده سرمایهگذاری وکالت در عقود با بازدهی ثابت ،منابع حاصل از این نوع
سپرده ها در بخش تخصیص منابع توسط عقود با بازدهی ثابت بکار گرفته میشوند و
دارای بازدهی انتظاری معینی هستند و سود مورد انتظار با سود تحققیافته خیلی با هم
تفاوت ندارند .این عقود شامل مرابحه ،فروش اقساطی ،خرید دین ،سلف ،اجاره به شرط
تملیک و جعاله میباشند .برای این نوع از سپرده اوراق صادر نمیشود و سود علیالحساب
پرداخت میشود و در پایان سال مالی نیز مابهالتفاوت سود تسویه میشود.
سپرده سرمایهگذاری وکالت در مشارکت ،برای این نوع از سپرده ،گواهی سپرده با
سررسید معین در اختیار سپردهگذاران قرار داده میشود .این اوراق خاصیت انتقال پذیری
دارند یعنی میتوانند در بازار ثانویه معامله شوند و باتوجه به عملکرد نهاد مشارکت بانک
و سود مورد انتظار پروژههای نهاد مشارکت ،سود اوراق خود را در هر لحظه دریافت نموده
و اوراق را منتقل نمایند .به همین دلیل دیگر نیازی به پرداخت سود علیالحساب توسط
بانک وجود ندارد.
سپرده سرمایهگذاری وکالت در مضاربه ،این نوع از سپرده هم دارای ویژگیهای
سپرده قبل میباشد با این تفاوت که منابع آن صرفا در امور تجارت و در فالب عقد مضاربه
بکار گرفته میشود.
سپرده سرمایهگذاری وکالت عام ،بانک میتواند وجوه جمعآوری شده براساس این
سپرده را در تمام عقود موجود در بخش سرمایهای بکار گیرد .در پایان سال مالی بانک
khan
khan ana Mirakhor

1
1
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براساس میزان وجوه استفاده شده از این حساب در هر نهاد ،سود ترکیبی این سپردهها
را مشخص نموده و به مشتریان پرداخت مینماید .بانک به صاحبان این سپردهها سود
علیالحساب پرداخت مینماید .الزم به ذکر است که با وجود ذخیره صددرصدی سپرده
جاری ،دیگر از سپردههای سرمایهگذاری ذخیره قانونی کسر نمیگردد.
درآمد اصلی بانک در این الگو از دریافت کارمزد و حقالوکاله بدست میآید که از قبل
مشخص و شفاف می باشد .در این مدل انگیزه بانک برای کسب سودآوری بیشتر و ارائه
سود باالتر به مشتریان ،کسب عملکرد بهتر نسبت به رقبا و جذب مشتریان بیشتر میباشد
چرا که با افزایش مقدار سپردههای بانک ،طبیعتا میزان کارمزد و حقالوکاله بیشتری
نصیب بانک شده و میزان سودآوری بانک را افزایش میدهد .به همین دلیل که بانک در
یک شرایط رقابتی و براساس واقعیتهای اقتصادی جامعه اقدام به فعالیت میکند ،این
الگو میتواند در کشورهای غیر اسالمی نیز اجرا و با آنها رقابت نماید.
 -2-2مبانی نظری بهینهیابی تصادفی
صورت کلی مسئله کنترل بهینه تصادفی بصورت زیر میباشد:

𝑇

])𝑇 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝐸 [∫ 𝐼(𝑡, 𝑥, 𝑢)𝑑𝑡 + 𝐹(𝑥(𝑇),

() 1

𝑡0

𝑠. 𝑡.

𝑤𝑑)𝑢 𝑑𝑥 = 𝑓(𝑡. 𝑥, 𝑢)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡. 𝑥,
)𝑇 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 , 𝑧(𝑇, 𝑥(𝑇)) = 𝐹(𝑥(𝑇),
9
در رابطه باال )𝑡(𝑥 متغیر وضعیت 𝑢(𝑡) ،1متغیر کنترل 1و )𝑡(𝑤 حرکت براونی هستند

(برتسکاس .)43 :1331 ،بنابر نوع الگویی که قرار است مدلسازی شود ،تابع هدف و
متغیرها ،متفاوت خواهند بود .موکودم پترسن 4و دیگران ( )1330در مطالعه خود ،معادله
حرکت را در یک مسئله بهینهسازی رفتار بانک بصورت رابطه  1تعریف نمودهاند.
() 1
])𝑡(𝑤𝑑)𝑡( 𝑡𝜎 𝑑𝐿(𝑡) = 𝐿(𝑡)[(𝑟 𝐿 (𝑡) − 𝑐 𝐿 )𝑑𝑡 +
این معادله بیانگر تبعیت تغییرات اعطای وام از حرکت تصادفی براونی است .که در آن
)𝑡( 𝑡𝜎 و )𝑡(𝑤𝑑 به ترتیب بیانگر نوسانات وامدهی و حرکت براونی استخراج شده از فرآیند
وامدهی می باشد .در این معادله تغییرات غیر تصادفی و معین اعطای وام هم

1
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(𝑡𝑑) 𝐿 𝑐  ،)(𝑟 𝐿 (𝑡) −تابع تفاضل عایدی و هزینه وام میباشد .موکودم پترسن رابطه شماره
 1را در مقاله خود به عنوان یک فرض بیان نموده است که در انتهای مقاله با توجه به تطبیق
نتایج مستخرج از مدل با مشاهدات واقعی ،این فرض تایید شده است .یکی از عوامل تصادفی
در نظر گرفتن فرآیند وامدهی ،تاثیرپذیری آن از شرایط اقتصاد کالن میباشد که بصورت
رابطه  9بیان میشود.
() 9
] 𝑀𝑡𝑍𝑑 𝑀𝑡𝜎 𝑑𝐿(𝑡) = 𝑀(𝑡)[𝜇𝑡𝑀 𝑑𝑡 +
𝑀
𝑀
که در آن 𝑡𝜎 و 𝑡𝑍 به ترنیب بیانگر نوسانات فعالیتهای کالن اقتصادی و حرکت براونی
استخراج شده از فعالیتهای کالن اقتصادی میباشد.
در مطالعهای دیگر کامین و شوارتز )1311( 1در یک مسئله بهینهسازی ثروت شخصی
معادله حرکت را بصورت زیر تعریف میکنند.
() 4
)𝑡(𝑧𝑑)𝑡( 𝑡𝜎𝑤 𝑤(𝑡) = [𝑠(1 − 𝑤1 )𝑤 + 𝑎𝑤1 𝑤 − 𝑐]𝑑𝑡 + 𝑤1
که در آن 𝑤 کل ثروت 𝑐 ،مصرف و  𝑤1سهم ثروت ریسکی است .مرتون در مطالعه خود
𝑐 و  𝑤1را به عنوان متغیرهای کنترل و 𝑤 را به عنوان متغیر وضعیت در نظر گرفته است.
ویژگی این نوع معادله حرکت در این است که دارای بیش از یک متغیر کنترل بوده و در
قسمت تغییرات تصادفی براونی ،متغیر کنترل به عنوان ضریب وارد معادله شده است.
در مقالهای دیگر با عنوان نظریه عقالیی قیمتگذاری اختیارات ،1مرتون )1309( 9مسئله-
ای را با استفاده از مدل بهینهیابی تصادفی تعریف مینماید که دارای سه متغیر وضعیت
به نامهای قیمت سهام ،قیمت اوراق قرضه و قیمت اختیارات میباشد که بصورت رابطه 1
تعریف شدهاند.
() 1

)𝑡( 𝑆𝑤𝑑)𝑡( 𝑆𝜎 𝑑𝑆(𝑡)⁄𝑆(𝑡) = 𝜇𝑆 (𝑡)𝑑𝑡 +
)𝑡( 𝐵𝑤𝑑)𝑡( 𝐵𝜎 𝑑𝐵(𝑡)⁄𝐵(𝑡) = 𝜇𝐵 (𝑡)𝑑𝑡 +
])𝑡( 𝐵𝑤𝑑)𝑡( 𝐵𝑌𝜎 𝑑𝑌(𝑡) = 𝑌(𝑡)[𝜇𝑌 (𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑌𝑆 (𝑡)𝑑𝑤𝑆 (𝑡) +

نکته مهمی که در این مورد وجود دا رد این است که آقای مرتون برای تغییرات قیمت
سهام و قیمت اوراق قرضه معادالت حرکت تصادفی مستقل تعریف نموده است و با تعریف
تابعی میانی از ترکیب این دو معادله حرکت ،معادله حرکت قیمت اختیارات را استخراج

1
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نموده است .سالها بعد آقای مرتون در سال  1331این مقاله را در فصل هشتم کتاب
خود با عنوان مالیه زمانی پیوسته بیان نموده است.
کیایی ( )1931که در مقاله خود به مدلسازی ریاضی عملکرد بانک پرداخته است ،مسئله
خود را با یک قید تصادفی خطی و تابع هدف درجه دوم بصورت رابطه  4تشکیل داده
است.
+ 𝑟 𝑇 𝑇𝑡 + 𝑟 𝐷 𝐷𝑡 − (𝑎0 + 𝑎1 𝐷𝑡 +

() 4

𝑇
𝑥𝑎𝑀
𝑡𝐿 𝐿 𝑟( 𝑡𝛽𝑉(𝑡, 𝐿𝑡 ) = ∫0 𝑒 −
𝑡𝐷
𝑡𝑑)) 𝑡𝑎2 𝐷𝑡2 + 𝑏1 𝐿𝑡 + 𝑏2 𝐿2

𝑡𝑃𝑑 𝑡𝐿 𝑡𝑣 𝑠. 𝑡. 𝑑𝐿𝑡 = (𝐶𝑡 + 𝐷𝑡 − 𝑇𝑡 − 𝑅𝑡 )𝑑𝑡 + 𝜎𝑡 𝐿𝑡 𝑑𝑊𝑡 −

در این مسئ له میزان سپرده به عنوان متغیر کنترل و میزان تسهیالت پرداختی به عنوان
متغیر وضعیت در نظر گرفته شده است .برای حل این مسئله تصادفی کیایی از روش
هامیلتون -ژاکوبی -بلمن 1استفاده کرده است و با استفاده از این روش مسیر بهینه
متغیرهای کنترل و وضعیت را استخراج کرده است .در نهایت با ایجاد سه تغییر اساسی
مسئله بهینهیابی تصادفی برای یک بانک اسالمی را ارائه نموده است .این سه تغییر شامل
اضافه نمودن تابع پایانی به مسئله ،تقسیم وامهای اعطایی به دو دسته مبادلهای و
مشارکتی و حذف سرمایه از ترازنامه بانک میباشد.
همان گونه که در معادله  4مشخص است کیایی هزینههای بانک را بصورت یک تابع درجه
 1از سپردهها در نظر گرفته است که دلیل آن وجود صرفه به مقیاس در فعالیتهای بانک
است .معموالً برای فعالیت بانک هزینههای سخت افزاری و نرم افزاری یکسانی در ابتدا
مورد نیاز است و بنابراین با افزایش میزان سپرده ،هزینه نهایی شکل نزولی دارد .اما از
یک سطح مشخص به بعد ،جذب سپرده ،نیاز به هزینههای بیشتر به منظور ارتقای
زیرساخت ها در بانک مانند افزایش تعداد شعب یا ارتقای نرم افزارهای مورد استفاده را
دارد که این امر باعث میشود افزایش هزینه فزاینده باشد و هزینه نهایی صعودی شود.
اساس حل مسئله کنترل بهینه غیر تصادفی مبتنی بر معادالت دیفرانسیل معمولی می-
باشد ،سه روش حساب تغییرات ،اصل ماکزیمم 1و برنامهریزی پویا (معادله بلمن )9برای
حل مسئله کنترل وجود دارد که از بین این سه روش ،تنها روش سوم یعنی برنامهریزی
1
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پویا و معادله بلمن قابل استفاده برای حل مسائل کنترل بهینه تصادفی میباشد .لذا برای
حل اینگونه مسائل از معادله بلمن استفاده میشود (پورکاظمی.)191 :1939 ،
برای بدستآوردن معادله بلمن از اصل بهینگی 1استفاده میشود .این معادله بصورت رابطه
 0نمایش داده میشود (برتسکاس.)11 :1331 ،1
() 0

1

𝑥𝑎𝑀 = )𝑥 −𝑧𝑡 (𝑡,
])𝑥 [𝐼(𝑡, 𝑥, 𝑢) + 𝑧𝑥 (𝑡, 𝑥)𝑓(𝑡. 𝑥, 𝑢) + 2 𝜎 2 𝑧𝑋𝑋 (𝑡,
𝑢

حل مسائل بهینهسازی پویای تصادفی که معادله حرکت آن یک معادله دیفرانسیل
تصادفی باشد ،در نهایت به یک معادله دیفرانسیل از همین نوع میانجامد .تفاوت این
معادله دیفرانسیل با معادله حرکت این است که میزان بهینه متغیر کنترل بر حسب متغیر
وضعیت در معادله حرکت جایگذاری شده است .از انجا که حل معادالت دیفرانسیل
تصادفی به آسانی مقدور نمیباشد ،در بسیاری از مطالعات کاربردی از روشهای شبیه-
سازی به منظور حل عددی این معادالت استفاده میشود (کیایی .)112 :1931 ،در
مدل سازی تحقیق حاضر ،از همه مبانی ذکر شده ،استفاده شده است ،تا بتوان به یک
الگوی جامع ،دقیق و علمی دست یافت.
 -3-2پیشینه خارجی پژوهش
مدلهای متعددی در بهینهسازی مدیریت منابع بانکها تا کنون مورد استفاده قرار گرفته
است .مدل برنامهریزی خطی قطعی چمبرز و چارنز )1341( 9یک مدل پیشگام در این
زمینه بوده است .مدلهای تصادفی استفاده شده در مدیریت منابع بانکها از دهه 1303
مورد استفاده قرار گرفتهاند که در ادامه به چند مورد از مطالعات مهم در این زمینه اشاره
میشود.
4
بلک و شولز ( )1309اولین بار تئوری قیمتگذاری اختیار معامله در بازار سهام را مطرح
کردند .آن ها قیمت سهام را در قالب معادله دیفرانسیل تصادفی حرکت براونی هندسی
مدل سازی کردند .این مدل بیشترین کاربرد را مهندسی مالی داشته است .مدل بلک و
شولز برای یک سبد دارایی طراحی شده است که شامل دو نوع دارایی بدون ریسک با

1
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قیمت )𝑡(𝐵 ریسکی با قیمت )𝑡(𝑆 میباشد که در آن به منظور حداکثر نمودن تابع هدف
(سود) ،مسیر بهینه )𝑡(𝑆 را بصورت رابطه  2بدست میآورد.
() 2
])𝑡(𝑤𝑑𝜎 𝑑𝑆(𝑡) = 𝑆(𝑡)[𝜇𝑑𝑡 +
که در آن 𝜇 بیانگر میزان بازدهی ثابت سهام و 𝜎 نشان دهنده نوسانات قیمت سهام
میباشد .همزمان با بلک و شولز ،مرتون ( )1309هم در مقالهای قیمت سهام را براساس
معادله دیفرانسیل تصادفی با حرکت براونی هندسی مدلسازی کرده است.
اوگوزسوی و گوون )1334( 1در مقاله خود با عنوان «مدیریت دارایی و بدهی بانک در
شرایط نااطمینانی» یک مدل تصادفی خطی چند مرحلهای برای مدیریت داراییها و
بدهیهای بانک ارائه میدهند .این مدل یک سبد از داراییها و بدهیهای را با توجه به
مجموعهای از متغیرها مانند نرخ قطعی بازده سرمایهگذاری ،هزینههای استقراض ،سطوح
تصادفی سپرده ،نقدینگی و ذخیره کل مورد نیاز برای بانک تعیین مینماید .اثرات تغییر
در سیاستها و مقررات بانکی ،عوامل محیطی ،ریسکهای بالقوه و گزینههای تصمیم-
گیری اضافی توسط این مدل قابل مدیریت و ارزیابی هستند .این مدل با استفاده از
دادههای یک بانک نمونه در ترکیه طی سالهای  1320تا  1333تایید شده است .نتیجه-
ای که اوگیوسوی و گیو در تحقیق خود به آن میرسند این است که اگر متغیرهای بانک
را به جای قطعی ،تصادفی در نظر بگیریم ،نتایج بیشتر با واقعیت تطبیق خواهند داشت.
موکودم پترسن و پترسن )1334( 1هم در مقاله خود از مدل بهینهیابی پویای تصادفی به
منظور بهینهسازی رفتار بانک استفاده نمودهاند .آنها از این روش برای حداقل کردن
ریسک بازار و ریسک کفایت سرمایه بانک استفاده کردهاند و یک سبد بهینه برای وامهای
اعطایی بانک پیشنهاد دادهاند .برای این کار از رابطه ترازنانهای یک بانک متعارف بصورت
رابطه  3استفاده شده است.
() 3
)𝑡(𝐶 𝑅(𝑡) + 𝐿(𝑡) + 𝑆(𝑡) = 𝐷(𝑡) + 𝐵(𝑡) +
که سمت چپ آن نشاندهنده دارایی و سمت راست آن بیانگر بدهی ترازنامهای بانک
میباشد .با تعریف هر یک از اجزای این معادله ترازنامهای به صورت یک رابطه مشخص و

Oguzsoy and Guven
Mukuddem-Petersen ana Petersen

1
1
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در قالب این هدف که باید ریسک بازار و ریسک کفایت سرمایه 1حداقل شود ،آنها مسیر
بهینه اعطای وام و میزان سرمایه بصورت رابطه  13تعریف نمودهاند.
()13

])𝑡(𝑤𝑑)𝑡( 𝑡𝜎 𝑑𝐿(𝑡) = 𝐿(𝑡)[(𝑟 𝐿 (𝑡) − 𝑐 𝐿 )𝑑𝑡 +
)𝑡( 𝑐𝑤𝑑 𝑐𝜎 𝑑𝐶(𝑡) = 𝑐(𝑡)𝑑𝑡 +

سیگاوك و دیگران )1311( 1در مقاله خود با عنوان «مدلسازی مدیریت نقدینگی بانک-
های تجاری با استفاده از برنامهریزی تصادفی» مدلی برای مدیریت نقدینگی ارائه نمودهاند
که ترکیبی یکپارچه از دارایی های مختلف را به طور مطلوب و کارآمد در خود جای داده
است بکارگیری این مدل به تصمیمگیریهای بهتر در مورد نقدینگی منجر میشود .نقش
عدم قطعیت و کمیسازی ریسک در این مدل در نظر گرفته شده است.
سلیوتین و رودنکو ،)1319( 9در مقاله خود با عنوان «مدلسازی ریاضی بانک به عنوان
ابزاری برای تجزیه و تحلیل عملکرد آن» روشی جدید برای مدیریت داراییها و بدهیهای
بانک ارائه کردهاند .این روش براساس انتقال معادالت پویای سپرده و وام میباشد .با توجه
به حالت اولیه بانک و سناریوهای مختلف جریان سپرده ،مدل اجازه میدهد تا شبیه-
سازی های مختلف شامل ارزیابی ریسک نقدینگی به همراه تحلیل حساسیت صورت پذیرد
تا در نهایت راهحل منطقی در مورد تصمیمات مربوط به اعطای وام مطابق با اهداف بانک
مشخص گردد.
 -3-2پیشینه داخلی پژوهش
از آنجا که بیشتر ادبیات موجود در زمینه بانکداری اسالمی بصورت توصیفی میباشد،
استفاده از مدلهای بهینهیابی تصادفی در این زمینه ،بسیار محدود و نادر میباشد به
نحوی که در مطالعات داخلی ،مواردی که با استفاده از مدلهای بهینهیابی ریاضی به
ارزیابی بانکداری اسالمی پرداخته شده باشد ،انگشتشمار است .در این راستا به دو مورد
از اصلیترین مطالعات صورت گرفته در این زمینه اشاره میشود.
کیایی و دیگران ( )1931در مقاله خود با عنوان «مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری
اسالمی و بانکداری متعارف :استفاده از فرایند تصادفی پرش -انتشار »4به بررسی رفتار
بانک در قالب یک مدل بهینهیابی تصادفی پویا پرداخته است .در این مقاله سعی شده
Capital Adequacy Risk

1

Sigauke et al.

1

Selyutin and Rudenko
Jump-Diffusion

9
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است ،با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی ،به عنوان یک رویکرد جدید در این حوزه،
عملکرد بانکداری اسالمی در مقابل بانکداری متعارف مورد بررسی قرار گیرد .کیایی مسئله
بهینه سازی تصادفی برای سیستم بانکداری متعارف و اسالمی با تعریف توابع هدف و
قیدهای تصادفی در هر سیستم را بطور جداگانه استخراج نموده است و پس از معرفی
یک روش شبیهسازی برای معادالت دیفرانسیل پرش -انتشار ،از آن برای شبیهسازی
معادالت دیفرانسیل تصادفی که از هر نوع سیستم بانکداری محاسبه شدهاند استفاده کرده
است و نتایج حاصله برای بانکداری متعارف و اسالمی را مورد مقایسه قرار داده است.
موسویان و دیگران ( )1939در مقاله خود با عنوان «تعیین سهم بهینه عقدهای مبادلهای
و مشارکتی در بانکداری بدون ربا» به بررسی رفتار بانک در قالب یک مدل بهینهیابی
تصادفی پویا پرداخته است .در این مقاله با استفاده از تکنیک کنترل بهینه تصادفی ،رفتار
بانک بدون ربا در قالب تابع هدف مورد بررسی قرار گرفته است و سهمی از عقدهای
مبادلهای و مشارکتی که عایدی بانک اسالمی را حداکثر میکند ،در قالب یک الگوی
نظری مشخص شده است .موسویان با استفاده از روش هامیلتون -ژاکوبی -بلمن به حل
این مسئله پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بین نرخ سود عقدهای مبادلهای
و سهم این عقدها در سبد تسهیالت بانک رابطه مستقیم وجود دارد و بین نرخ انتظاری
سود تسهیالت مشارکتی و سهم این عقدها در سبد تسهیالت هم رابطه مثبت وجود دارد.
مقاله حاضر نسبت به مقاالت قبلی صورتپذیرفته در این زمینه دارای نوآوریهایی می-
باشد که اهم آنها موارد زیر میباشد.
 مدلهای قبلی به تبیین عملکرد نظام فعلی بانکی ایران پرداختهاند .از آنجا که
نیاز به بازنگری و تغییر اساسی در نظام فعلی بانکی مورد توافق اکثر صاحبنظران
اقتصادی میباشد .لذا این مدلها خیلی کاربردی به نظر نمیرسند .مقاله حاضر
قبل از ارائه مدل ریاضی ،ابتدا الگوی مطلوب را پیشنهاد نموده است و سپس
این الگو را مدلسازی ریاضی نموده است.
 برای اولین بار است (چه در مطالعات داخلی و چه خارجی) که مقالهای بطور
تخصصی ،تجهیز منابع بانک را با بیان دقیق جزئیات (انواع مختلف سپرده و
نحوه بکارگیری آنها) و با نگاه عملیاتی با استفاده از دقیقترین و بروزترین ابزار
ریاضی یعنی مدلهای بهینهیابی پویای تصادفی ،مدلسازی نموده است.
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 بر خالف مدلهای قبلی که بسیط و ساده طراحی شدهاند و تنها دارای یک
متغیر کنترل و یک متغیروضعیت میباشند ،مدل استفاده شده در مقاله حاضر
دارای سه متغیر کنترل و سه متغیر وضعیت میباشد .تعدد متغیرها در مدل
بدلیل وجود عقود متعدد و وجود الزامات شرعی و قانونی موجود در نظام بانکی
ایران میباشد .طراحی یک مدل بهینهیابی پویای تصادفی (چه در حوزه بانک و
چه در دیگر حوزههای اقتصادی) که دارای همزمان سه متغیر کنترل و سه متغیر
وضعیت باشد و مقادیر بهینه آنها هم استخراج شده باشد تا کنون در ادبیات
داخلی سابقه نداشته و این مقاله میتواند در این زمینه منبع بسیاری از مقاالت
دیگر باشد (ذکر این نکته الزم است که به منظور تشکیل و حل مسئله بهینهیابی
پویای تصادفی با سه متغیر کنترل و سه متغیر وضعیت ،نیاز به انجام محاسبات
ریاضی بسیار پیچده و دقیقی مانند تشکیل تابع میانی ،استخراج قید تصادفی
مشترك و بدستآوردن فرمول ایتو مختص اینگونه مسائل دارد).

 -3مدل بهینهیابی پویای تصادفی تجهیز منابع در بانکداری اسالمی
در این قسمت از تحقیق به ارائه مدل بهینهیابی پویای تصادفی تجهیز منابع در بانکداری
اسالمی میپردازیم .از آنجا که فعالیتهای بانک در طول زمان پیوسته میباشد ،به منظور
تعیین میزان بهینه انواع سپرده از نظریه بهینهسازی تصادفی پیوسته پویا استفاده شده
است .مدلی که در ادامه به بیان آن میپردازیم تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و
دارای نوآوریهای مخصوص به خود میباشد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک
اسالمی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.
 -1-3فروض بکار گرفته شده در مدل پیشنهادی
فرض اول ،درآمدهای بانک شامل درآمدهای کارمزدی و خدماتی در بخش پولی و حق-
الوکاله در بخش سرمایهای است ،که بصورت رابطه  11تعیین میشود.

)𝑡( 𝑓𝑖𝐷 𝑓𝑖𝐷 𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒: 𝑦𝑡 + 𝑟 𝑐 𝐶(𝑡) + 𝑟 𝐷𝑚 𝐷𝑚 (𝑡) +
()11
)𝑡( 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝐷 𝑟 +
که در آن 𝑡𝑦 درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی 𝐶 ،سرمایه بانک 𝐷𝑚 ،سپردههای

اختصاص یافته در زمینه قرض 𝐷𝑖𝑓 ،سپردههایی اختصاص یافته در زمینه عقود بابازدهی
ثابت و 𝑣𝑖𝐷 سپردههای اختصاص یافته در زمینه عقود مشارکتی میباشد و 𝑐 𝑟 نرخ سودی
است که از بکارگیری سرمایه بدست میآید 𝑟 𝐷𝑚 ،کارمزد ارائه خدمات قرضالحسنه𝑟 𝐷𝑖𝑓 ،
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حقالوکاله بکارگیری سپردهها در عقود بابازدهی ثابت و 𝑣𝑖𝐷 𝑟 حقالوکاله بکارگیری سپرده-
ها در عقود مشارکتی میباشد.
فرض دوم ،هزینههای بانک به دو بخش هزینههای خود بانک و هزینههای نهادهای زیر
مجموعه بانک تقسیم میگردد .هزینههای خود بانک در زمان  tدارای یک فرم درجه 1
از میزان کل سپردهها (سپردههای بخش پولی و بخش سرمایهای بانک) بوده و هزینه
نهادهای زیر مجموعه بانک هم به عنوان یک متغیر جدا در نظر گرفته میشود .در نتیجه
هزینه بانک را میتوان بصورت رابطه  11نشان داد.

)𝑡( 𝑓𝑖𝐷 𝑓𝑖𝑐 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐷(𝑡) + 𝑎2 𝐷 2 (𝑡) + 𝑐𝑚 𝐷𝑚 (𝑡) +
()11
)𝑡( 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝑐 +
که در آن 𝐷 مجموع کل سپردههای بانک 𝑐𝑚 ،هزینه نهایی تخصیص سپردههای قرض-

الحسنه 𝑐𝑖𝑓 ،هزینه نهایی تخصیص سپردههای عقود بابازدهی ثابت 𝑐𝑖𝑣 ،هزینه نهایی
تخصیص سپردههای مشارکتی و ]  [𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2بردار پارامترهای ساختار هزینهای بانک
میباشد .در نظر گرفتن فرم درجه  1به دلیل وجود صرفه به مقیاس در فعالیت بانک
میباشد (کیایی .)111 :1931 ،تفکیک هزینههای تخصیص سپردهها نیز به این دلیل
است که ساختار هزینهای تخصیص انواع سپرده کامال متفاوت از یکدیگر است.
فرض سوم ،با توجه به غیر متعین بودن سپردهگذاری در هر لحظه از زمان ،تغییرات
سپردهگذاری در هر یک از انواع سپرده ،از یک فرایند تصادفی تبعیت میکند .این فرض
توسط موکودم پترسون و همکاران هم در مورد تغییرات وامدهی استفاده شده است
(موکودم پترسون و همکاران .)4 :1330 ،از آنجا که در الگوی پیشنهادی همه سپردهها
غیر از سپرده جاری بنا به نوع آنها در بخش تخصیص منابع بکار گرفته میشوند ،تبعیت
تغییرات سپردهگذاری از یک فرایند تصادفی ،مطابق تبعیت تغییرات وامدهی از فرایند
تصادفی ای است که موکودم پترسون و همکاران در مقاله خود در نظر گرفتهاند .بنابراین
اگر )𝑡( 𝑚𝐷 میزان سپرده پسانداز براساس عقد وکالت در قرض باشد ،میتوان تغییرات
آن را بصورت رابطه  19بیان نمود.
()19
)𝑡( 𝑚𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑚𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑚 (𝑡)⁄𝐷𝑚 (𝑡) = 𝜇𝐷𝑚 (𝑡)𝑑𝑡 +
موکودم پترسون و همکاران در مقاله خود مقدار میانگین انتظاری تسهیالت را = )𝑡(𝜇
𝐿 𝑐  𝑟 𝐿 (𝑡) −در نظر گرفتهاند .دراینجا نیز مقدار میانگین انتظاری سپرده پسانداز را برابر
تفاوت بازدهی نهایی حاصل از بکارگیری این سپرده با هزینه نهایی آن در نظر گرفته شده
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است و از آنجا که این نوع سپرده برای صاحبان آن بازدهی ندارد ،لذا مقدار میانگین
انتظاری برابر 𝑚𝑐( −هزینه نهایی بکارگیری سپرده پسانداز) در نظر گرفته شده است .با
این توجیه که هر چقدر مقدار هزینه بکارگیری سپردههای وکالت در قرض کمتر باشد،
در نتیجه کارمزد کمتری توسط بانک بر مصرف این نوع از سپردهها وضع میشود و نتیجتا
مقدار این نوع از سپرده تغییرات مثبتی را شامل خواهد شد .بنابراین تغییرات )𝑡( 𝑚𝐷
بصورت رابطه  14بیان میشود.
()14
)𝑡( 𝑚𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑚𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑚 (𝑡)⁄𝐷𝑚 (𝑡) = −𝑐𝑚 𝑑𝑡 +
بر این اساس تغییرات )𝑡( 𝑓𝑖𝐷 و )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 نیز بصورت روابط  11و  14بیان میشود.
()11

)𝑡( 𝑓𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑓𝑖𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑖𝑓 (𝑡)⁄𝐷𝑖𝑓 (𝑡) = (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 − 𝑐𝑖𝑓 ) 𝑑𝑡 +

()14

)𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑖𝑣 (𝑡)⁄𝐷𝑖𝑣 (𝑡) = (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 − 𝑐𝑖𝑣 )𝑑𝑡 +

فرض چهارم ،بین نوسانات سه نوع سپرده فوق یعنی )𝑡( 𝑚𝐷 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) ،و )𝑡( 𝑣𝑖𝐷

همبستگی وجود دارد اما تنها در زمانهای یکسان ،نه در زمانهای متفاوت .به بیان دیگر
بین این سه نوع سپرده ،همبستگی سریالی 1وجود ندارد .اگر برای این سه نوع سپرده،
بازارهای مختلفی در نظر بگیریم ،این فرض با فرضیه عمومی کارایی بازار فاما 1و
ساموئلسون 9سازگاری دارد (مرتون و ساموئلسون.)113 :1331 ،4
فرض پنجم ،مجموع کل سپردههای بانک )𝑡(𝐷 تابعی از سه نوع سپرده فوق یعنی
)𝑡( 𝑚𝐷 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) ،و )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 است .به نحوی که در زمان 𝑡 برای کل سپردههای بانک داریم:
()10
) )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 𝐷(𝑡) = 𝐹(𝑡, 𝐷𝑚 (𝑡), 𝐷𝑖𝑓 (𝑡),
در نتیجه براساس دیفرانسیلگیری تصادفی کلی و قضیه ایتو (آلن( )31 :1330 ،1تسی،4
 )112 :1331میتوان فرم ژئومتریک فرایند براونی کل سپردهها را به این صورت نوشت.
()12

𝑑𝐷(𝑡) = 𝐷(𝑡) (𝜇𝐷 (𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝐷𝐷𝑚 (𝑡)𝑑𝑤𝐷𝑚 (𝑡) +
))𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝐷𝜎 𝜎𝐷𝐷𝑖𝑓 (𝑡)𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 (𝑡) +

1

Serially Correlation
Fama
9
Samuelson
4
Merton and Samuelson
1
Allen
4
Tsay
1
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در معادله فوق ضرایب به این صورت تعریف میشوند (هانسون.)934 :1330 ،1

𝐷(𝑡)𝜇𝐷 (𝑡) = 𝐹𝑡 + 𝜇𝐷𝑚 𝐷𝑚 𝐹𝐷𝑚 + 𝜇𝐷𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑓 𝐹𝐷𝑖𝑓 + 𝜇𝐷𝑖𝑣 𝐷𝑖𝑣 𝐹𝐷𝑖𝑣 +
1
𝑚𝐷𝑚𝐷𝐹 (𝜎𝐷2𝑚 𝐷𝑚 2
2

()13

+ 2𝜌𝐷𝑚𝐷𝑖𝑓 . 𝜎𝐷𝑚 𝜎𝐷𝑖𝑓 𝐷𝑚 𝐷𝑖𝑓 𝐹𝐷𝑚𝐷𝑖𝑓 +
2𝜌𝐷𝑚𝐷𝑖𝑣 . 𝜎𝐷𝑚 𝜎𝐷𝑖𝑣 𝐷𝑚 𝐷𝑖𝑣 𝐹𝐷𝑚𝐷𝑖𝑣 +
2𝜌𝐷𝑖𝑣 𝐷𝑖𝑓 . 𝜎𝐷𝑖𝑣 𝜎𝐷𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑣 𝐷𝑖𝑓 𝐹𝐷𝑖𝑓𝐷𝑖𝑣 + 𝜎𝐷2𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑓 2 𝐹𝐷𝑖𝑓𝐷𝑖𝑓 +
) 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝐷𝐹 𝜎𝐷2𝑖𝑣 𝐷𝑖𝑣 2
𝑚𝐷𝐹 𝑚𝐷 𝑚𝐷𝜎 = )𝑡( 𝑚𝐷𝐷𝜎)𝑡(𝐷

()13
𝑓𝑖𝐷𝐹 𝑓𝑖𝐷 𝑓𝑖𝐷𝜎 = )𝑡( 𝑓𝑖𝐷𝐷𝜎)𝑡(𝐷
()11
()11
𝑣𝑖𝐷𝐹 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝐷𝜎 = )𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝐷𝜎)𝑡(𝐷
به این صورت که عبارت  13ضریب 𝑡𝑑 ،عبارت  11 ،13و  11هم به ترتیب ضریب 𝑚𝐷𝑤𝑑 ،
𝑓𝑖𝐷𝑤𝑑 و 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑 میباشند .به این ترتیب معادله دیفرانسیل تصادفی کل سپردهها که
مستخرج از سه معادله دیفرانسیل تصادفی انواع سپردهها میباشد با ذکر جزئیات و ضرایب
بدست آمد.
با توجه به اینکه کل سپردهها تابع خطی انواع سپرده با ضریب یک میباشد و با توجه به
اطالعات فرض سوم ،معادله شماره ( 12معادله نهایی دیفرانسیل تصادفی کل سپردهها)
به صورت رابطه  19بیان خواهد شد.
𝑑𝐷(𝑡) = [−𝑐𝑚 𝐷𝑚 (𝑡) + (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 − 𝑐𝑖𝑓 ) 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) + (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 −

()19

𝑐𝑖𝑣 )𝐷𝑖𝑣 (𝑡)] 𝑑𝑡 + 𝜎𝐷𝑚 𝐷𝑚 (𝑡)𝑑𝑤𝐷𝑚 (𝑡) + 𝜎𝐷𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑓 (𝑡)𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 (𝑡) +
)𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝐷𝜎

در عبارت فوق ضرایب هر یک از انواع سپرده ،بیانگر میانگین انتظاری این سپردهها می-
باشد و نوسانات موجود در )𝑡(𝐷 از جمع نوسانات تک تک سپردهها ناشی خواهد شد.
فرض ششم ،رابطه انواع سپردهها ،سرمایه بانک و درآمد ناشی از ارائه خدمات بانک با
کل سپردههای بانک به این صورت تعریف شده است.
()14
()11
()14
()10

)𝑡(𝐷 )𝑡(𝛼 = )𝑡( 𝑚𝐷
)𝑡(𝐷 )𝑡(𝜆 = )𝑡( 𝑓𝑖𝐷
)𝑡(𝐷 )𝑡(𝛾 = )𝑡( 𝑣𝑖𝐷
)𝑡(𝐷 𝜃 = )𝑡(𝐶

Hanson

1
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)𝑡(𝐷 𝛿 = 𝑡𝑦

()12
که در این روابط 𝛼 𝜆 ،و 𝛾 به ترتیب سهم سپردههای وکالت در قرض ،وکالت در عقود با
بازدهی ثابت و وکالت در مشارکت از کل سپردهها میباشند .این سه را میتوان به عنوان
متغیر کنترل در مدل مد نظر قرار داد.
اکنون با توجه به معادالت شماره  14تا  14میتوان معادله  19را بازنویسی نمود.
𝑑𝐷(𝑡) = 𝐷(𝑡) [(−𝛼(𝑡)𝑐𝑚 + 𝜆(𝑡) (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 − 𝑐𝑖𝑓 ) + 𝛾(𝑡)(𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 −

()13

𝑐𝑖𝑣 )) 𝑑𝑡 + 𝛼(𝑡)𝜎𝐷𝑚 𝑑𝑤𝐷𝑚 (𝑡) + 𝜆(𝑡)𝜎𝐷𝑖𝑓 𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 (𝑡) +
])𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑 𝑣𝑖𝐷𝜎)𝑡(𝛾

 -2-3تصریح مدل
تابع هدف بانک مانند هر موسسه خصوصی دیگر ،حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود
است که از تفاضل ارزش فعلی درآمد و هزینه بانک بدست میآید .این مسئله سه قید
تصادفی دارد که شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سه نوع سپرده ذکر شده در مدل یعنی
)𝑡( 𝑚𝐷 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) ،و )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 است .این کار توسط مرتون ( )1309نیز صورت پدیرفته است.
با این توضیحات مسئله بهینهیابی پویای تصادفی موردنظر به این صورت بیان میشود.
𝑇

𝑀𝑎𝑥 𝑍 (𝑡, 𝐷𝑚 (𝑡), 𝐷𝑖𝑓 (𝑡), 𝐷𝑖𝑣 (𝑡)) = 𝐸 [∫𝑡 𝑒 −𝛽𝑡 [𝑦𝑡 + 𝑟 𝑐 𝐶(𝑡) +
0

𝑟 𝐷𝑚 𝐷𝑚 (𝑡) + 𝑟 𝐷𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) + 𝑟 𝐷𝑖𝑣 𝐷𝑖𝑣 (𝑡) − (𝑎0 + 𝑎1 𝐷(𝑡) +

()93

]𝑡𝑑 ]) )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 𝑣𝑖𝑐 𝑎2 𝐷 2 (𝑡) + 𝑐𝑚 𝐷𝑚 (𝑡) + 𝑐𝑖𝑓 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) +
])𝑡( 𝑚𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑚𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑚 (𝑡) = 𝐷𝑚 (𝑡)[𝜇𝐷𝑚 (𝑡)𝑑𝑡 +
])𝑡( 𝑓𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑓𝑖𝐷𝜎 𝑑𝐷𝑖𝑓 (𝑡) = 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) [𝜇𝐷𝑖𝑓 (𝑡)𝑑𝑡 +

𝑠. 𝑡.

} ])𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑)𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝜎 { 𝑑𝐷𝑖𝑣 (𝑡) = 𝐷𝑖𝑣 (𝑡)[𝜇𝐷𝑖𝑣 (𝑡)𝑑𝑡 +

که در آن 𝛽 نرخ تنزیل استفاده شده برای محاسبه ارزش حال سودهای آینده بانک است.
نکتهای که وجود دارد این است که مسئله بهینهسازی تصادفی باال دارای سه متغیر
وضعیت )𝑡( 𝑚𝐷 𝐷𝑖𝑓 (𝑡) ،و )𝑡( 𝑣𝑖𝐷 میباشد که معادله دیفرانسیل تصادفی هر یک به
عنوان یک قید تصادفی در مدل وارد شده است .این مسئله فاقد تابع انتهایی میباشد.
زیرا محاسبههای بانک در الگوی پیشنهادی برای درآمدها و هزینهها در هر لحظه از زمان
مشخص بوده و میزان قطعی سودآوری طرحهای اقتصادی بانک در پایان دوره تاثیری بر
میزان سود بانک ندارد چرا که این سودها متعلق به موکالن بانک (صاحبان سپرده) می-
باشد و بانک میزان مشخص حقالوکاله خود را برداشت مینماید.
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مدل معرفی شده در معادله  93یک معادله با سه متغیر وضعیت است .وجود چند متغیر
کنترل خیلی مدل را پیچیده نخواهد کرد ،اما افزایش تعداد متغیرهای وضعیت کار را برای
محاسبه و حل مدل بسیار سختتر مینماید .یکی از نوآوریهای مهم تحقیق حاضر ،ساده
کردن مدل با حفظ اطالعات اصلی آن است .به این صورت که با تعریف یک تابع شامل
سه متغیر وضعیت مسئله و با استفاده از اطالعات موجود در این سه متغیر وضعیت ،یک
متغیر وضعیت کلی تعریف شده است که اطالعات موجود در این سه متغیر وضعیت را در
خود داشته باشد .در این صورت با حفظ اطالعات اصلی مسئله ،به یک مسئله سادهتر با
یک متغیر وضعیت تبدیل شده است.
با توجه به سادهسازیهای انجام گرفته براساس فرض ششم و استفاده از معادله شماره
 13به عنوان قید مسئله ،مسئله بهینهسازی تصادفی در معادله  93به این صورت رابطه
 91بازنویسی میشود.
𝑇

𝑀𝑎𝑥 𝑍(𝑡, 𝐷(𝑡)) = 𝐸 [∫𝑡 𝑒 −𝛽𝑡 [(𝛿 + 𝑟 𝑐 𝜃 + 𝛼(𝑡)𝑟𝐷𝑚 +
0

)𝐷(𝑡) − (𝑎0 + 𝑎1 𝐷(𝑡) + 𝑎2 𝐷2 (𝑡) +

𝑣𝑖𝐷

𝑟)𝑡(𝛾 +

𝑓𝑖𝐷

𝑟)𝑡(𝜆

]𝑡𝑑 ]))𝑡(𝐷)𝑡(𝛾 𝑣𝑖𝑐 𝑐𝑚 𝛼(𝑡)𝐷(𝑡) + 𝑐𝑖𝑓 𝜆(𝑡)𝐷(𝑡) +

()91

𝑠. 𝑡. {𝑑𝐷(𝑡) = 𝐷(𝑡) [(−𝛼(𝑡)𝑐𝑚 + 𝜆(𝑡) (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 − 𝑐𝑖𝑓 ) +
𝛾(𝑡)(𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 − 𝑐𝑖𝑣 )) 𝑑𝑡 + 𝛼(𝑡)𝜎𝐷𝑚 𝑑𝑤𝐷𝑚 (𝑡) + 𝜆(𝑡)𝜎𝐷𝑖𝑓 𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 (𝑡) +
}])𝑡( 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑 𝑣𝑖𝐷𝜎)𝑡(𝛾

در این مسئله نسبت به مسئله شماره  93سه متغیرهای کنترل )𝑡(𝛼 𝜆(𝑡) ،و )𝑡(𝛾 اضافه
شده است که بیانگر سهم هر یک از سپردهها میباشند .بانک میتواند با کنترل این سه
متغیر و تغییر آنها با استفاده از ابزار در اختیار خود مانند تبلیغات و سپردههای وکالت
عام ،مستقیما میزان سودآوری خود را تغییر دهد.
 -3-3حل مدل
همان گونه که در مبانی نظری بیان شد ،زمانی که مسئله بهینهیابی دارای قید به صورت
معادله دیفرانسیلی باشد و این معادله شامل فرایند تصادفی براونی باشد ،دیگر نمیتوان
اینگونه مسائل را با استفاده از روش حساب تغییرات و اصل ماکزیمم حل نمود و باید از
روش برنامهریزی پویا استفاده کرد .لذا در اینجا هم چون مسئله نهایی بیان شده در معادله
 91شامل قید تصادفی میباشد ،باید از روش برنامهریزی پویا که استفاده از معادله بلمن
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می باشد ،استفاده نمود .معادله بلمن متناسب با مسئله نهایی تحقیق بصورت رابطه 91
میباشد( .به منظور سادهتر شدن مدل ،ضریب همبستگی متغیرهای تصادفی برابر صفر
در نظر گرفته شده است)
𝑥𝑎𝑀 = )𝐷 −𝑧𝑡 (𝑡,
[𝑒 −𝛽𝑡 [𝐷(𝛿 + 𝑟 𝑐 𝜃 + 𝛼𝑟 𝐷𝑚 + 𝜆𝑟𝐷𝑖𝑓 +
𝑢

()91

𝛾𝑟 𝐷𝑖𝑣 ) − (𝑎0 + 𝑎1 𝐷 + 𝑎2 𝐷 2 + 𝐷(𝑐𝑚 𝛼 + 𝑐𝑖𝑓 𝜆 + 𝑐𝑖𝑣 𝛾))] +
𝑧𝐷 (𝑡, 𝐷). 𝐷 (−𝛼𝑐𝑚 + 𝜆 (𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 − 𝑐𝑖𝑓 ) + 𝛾(𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 − 𝑐𝑖𝑣 )) +
]) 𝑣𝑖+ 𝜆2 𝜎𝐷2𝑖𝑓 + 𝛾 2 𝜎𝐷2

1
𝑚𝑧 (𝑡, 𝐷). 𝐷 2 (𝛼 2 𝜎𝐷2
𝐷𝐷 2

در صورتی که بخواهیم مسئله نسبت به متغیرهای کنترل ماکزیمم باشد ،باید از رابطه
فوق نسبت به این متغیرها مشتق جزیی بگیریم ،سپس برابر صفر قرا داده و مقادیر بدست
آمده را در معادله  91جایگزین نمایم .با جایگزینی مقدار بهینه متغیرهای کنترل در
معادله بلمن مسئله ،و حل این معادله با استفاده از روش ضرایب نامعین (پورکاظمی،
 ،)411 :1939مقادیر نهایی و بهینه متغیرهای کنترل به این صورت بدست میآیند.
𝑚𝑐
2
𝐷𝜎
𝑚

()99
()94
()91

𝑓𝑖𝑐 𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑓 −
𝑓𝑖𝜎𝐷2
𝑣𝑖𝑐 𝜋𝐷𝑒 𝑖𝑣 −
𝑣𝑖𝜎𝐷2

+
+

−

𝑚𝑐) 𝑟 𝐷𝑚 −(1+𝐴1
2
𝐷𝜎𝐷 2𝐴2
𝑚
𝑓𝑖𝐷
(1

𝑓𝑖 𝑒𝐷𝜋 + 𝐴1 )𝑐𝑖𝑓 + 𝐴1

−

𝑟

𝑓𝑖2𝐴2 𝐷𝜎𝐷2
𝑣𝑖 𝑒𝐷𝜋 𝑟 𝐷𝑖𝑣 − (1 + 𝐴1 )𝑐𝑖𝑣 + 𝐴1
𝑣𝑖2𝐴2 𝐷𝜎𝐷2

= ∗𝛼
∗

= 𝜆
= ∗𝛾

همان گونه که در روابط فوق مشخص است ،سهم هر یک از انواع سپرده با افزایش هزینه
نهایی بکارگیری سپرده (𝒄) کاهش مییابد .لذا در صورت کاهش هزینه بکارگیری هر یک
از انواع سپرده ،سهم آن سپرده نیز افزایش خواهد یافت .از طرف دیگر هر چقدر نوسانات
مربوط به هر یک از انواع سپرده (𝝈) کمتر باشد ،سهم آن سپرده نیز افزایش میبابد .در
نتیجه ثبات و عدم نوسان شدید در یک نوع از سپرده ،اثر مثبت در میزان سهم آن سپرده
خواهد داشت .عامل دیگری که باعث افزایش سهم یک نوع از سپرده میشود ،افزایش
بازدهی بکارگیری آن سپرده (𝝅) میباشد .به این معنی که اگر مثال نهاد مربوط به عقد
مشارکت ،با مدیریت صحیح و انتخاب طرحهای پربازده و کم ریسک ،بتواند بازدهی
سپردههای مشارکتی را باال ببرد ،این امر سپردهگذاران را ترغیب به افزایش سپرده
مشارکتی نموده و سهم این نوع سپرده افزایش مییابد.
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در نهایت با جایگذاری مقادیر بهینه متغیرهای کنترل در معادله دیفرانسیل حرکت و با
استفاده از فرمول ایتو میتوان مقدار بهینه متغیر وضعیت یعنی )𝑡(𝐷 را در هر لحظه از
زمان بدست آورد (هانسون .)113 :1330 ،نکتهای که در مورد معادله حرکت وجود دارد
این است که این معادله بجای یک نوع حرکت براونی ،شامل سه نوع حرکت براونی می-
باشد ،لذا باید فرمول ایتو را برای آن دوباره استخراج نمود .در اکثر کتابهای مرجع،
فرمول مشخص و دقیقی برای این موارد ذکر نشده و صرفاًًّ به بیان برداری اکتفا نمودهاند
(تسی .)141 :1331 ،به همین جهت با محاسبات نگارنده این فرمول به این صورت بدست
آمده است.
1

()94

𝑑𝑌 = (𝐹𝑡 + 𝐹𝑥 𝛼 + 2 𝐹𝑥𝑥 [𝜎12 + 𝜎22 + 𝜎32 ]) 𝑑𝑡 + 𝐹𝑥 [𝜎1 𝑑𝑤1 +
] 𝜎2 𝑑𝑤2 + 𝜎3 𝑑𝑤3

براین اساس اگر صورت کلی معادله حرکت به این صورت باشد.

𝐷𝑑
] 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑 = [𝛼𝑑𝑡 + 𝜎1 𝑑𝑤𝐷𝑚 + 𝜎2 𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 + 𝜎3
𝐷

()90

با تعریف 𝐷𝑛𝑙 = )𝑥  𝑌 = 𝐹(𝑡,و تشکیل فرمول ایتو براساس این تابع ،جواب معادله
دیفرانسیل به صورت رابطه  92بدست میآید.
1

−1

𝑑𝑙𝑛𝐷 = (0 + 𝐷 𝛼𝐷 + 2𝐷2 [𝜎12 𝐷2 + 𝜎22 𝐷2 + 𝜎32 𝐷2 ]) 𝑑𝑡 +
] 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑𝐷 + 𝜎2 𝐷𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 + 𝜎3
1

1
𝑚𝐷𝑤𝑑𝐷 𝜎[
𝐷 1

⇒ 𝑑𝑙𝑛𝐷 = (𝛼 − 2 [𝜎12 + 𝜎22 + 𝜎32 ]) 𝑑𝑡 + [𝜎1 𝑑𝑤𝐷𝑚 + 𝜎2 𝑑𝑤𝐷𝑖𝑓 +
] 𝑣𝑖𝐷𝑤𝑑 𝜎3
1

⇒ 𝑙𝑛𝐷 = 𝑙𝑛𝐷0 + (𝛼 − 2 [𝜎12 + 𝜎22 + 𝜎32 ]) 𝑡 + 𝜎1 𝑤𝐷𝑚 + 𝜎2 𝑤𝐷𝑖𝑓 +
𝑣𝑖𝐷𝑤 𝜎3
1

𝑣𝑖𝐷𝑤 (𝛼− [𝜎12 +𝜎22 +𝜎32 ])𝑡+𝜎1 𝑤𝐷𝑚 +𝜎2 𝑤𝐷𝑖𝑓 +𝜎3
2

()92
در مرحله آخر با جایگذاری مقادیر معادل 𝛼 𝜎2 ،𝜎1 ،و  𝜎3بدست آمده از معادله حرکت
بهینه (معادله  13که مقادیر بهینه متغیرهای کنترل در آن جایگذاری شده باشد) ،میتوان
به مسیر بهینه متغیر وضعیت مساله یعنی مقدار سپرده بانک دست یافت.
)

𝑒 ⇒ 𝐷 ∗ = 𝐷0
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𝑐 2

𝑚𝜎 −
+
2
𝑚𝐷

2

()93

+

𝑒
𝐷𝜋(
) 𝑐
𝑓𝑖 𝑖𝑓 −

2

)

𝑓𝑖

2
𝐷𝜎

+

𝑒
𝑒
𝐷𝜋 −(1+𝐴1 )𝑐𝑖𝑓 +𝐴1
𝐷𝜋()
) 𝑓𝑖𝑐−
𝑓𝑖
𝑓𝑖
𝑓𝑖

𝑒
𝐷𝜋(
) 𝑐
𝑣𝑖 𝑖𝑣 −
2
𝐷𝜎

+

𝑣𝑖

()41

𝑟(

2
𝐷𝜎𝐷 2𝐴2

𝑣𝑖

𝑐

) 𝑚𝜎 −
)

𝑓𝑖𝐷

𝑒
𝑒
𝐷𝜋 (𝑟 𝐷𝑖𝑣 −(1+𝐴1 )𝑐𝑖𝑣 +𝐴1
𝐷𝜋()
) 𝑐
𝑣𝑖
𝑣𝑖 𝑖𝑣 −
2
𝐷𝜎𝐷 2𝐴2

()43
()41

𝑐𝑚 𝑟 𝐷𝑚 −(1+𝐴1 )𝑐𝑚 2
2
𝐷𝜎𝐷 2𝐴2
𝑚

𝛼 = (−

𝑒
𝐷𝜋
𝑐
𝑓𝑖 𝑖𝑓 −

𝑓𝑖𝐷𝜎

𝑒
𝐷𝜋
𝑐
𝑣𝑖 𝑖𝑣 −
)
𝑣𝑖𝐷𝜎

+

+

𝑚𝑐) 𝑟 𝐷𝑚 −(1+𝐴1
𝑚𝐷𝜎𝐷 2𝐴2

𝑚𝐷
𝑒
𝐷𝜋 −(1+𝐴1 )𝑐𝑖𝑓 +𝐴1
𝑓𝑖

𝑓𝑖𝐷𝜎𝐷 2𝐴2

𝑣𝑖

( = 𝜎1

𝑓𝑖𝐷

𝑟

( = 𝜎2

𝑒
𝐷𝜋 𝑟 𝐷𝑖𝑣 −(1+𝐴1 )𝑐𝑖𝑣 +𝐴1

𝑣𝑖𝐷𝜎𝐷 2𝐴2

( = 𝜎3

در مدل معرفی شده پارامترهای متعددی وجود دارد که برای تعیین مسیر بهینه متغیرهای
کنترل و وضعیت ،باید مقادیر عددی آنها استخراج گردند .از آنجا که الگوی ارائه شده
برای تجهیز منابع در این تحقیق ،یک الگوی کامال جدید و متفاوت با الگوهای موجود
میباشد ،لذا نمیتوان براساس یک الگوی عملی اجرا شده ،مقادیر این پارامترها را بدست
آورد .در صورت اجرای عملی ،میتوان مقادیر واقعی این پارامترها را استخراج و مسیر
بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت را تعیین نمود.
با تعیین مسیر بهینه سپردههای بانک و با استفاده از روابط  11 ،14و  14میتوان مسیر
بهینه هر یک از انواع سپردهها را نیز استخراج نمود و با مقایسه این مقادیر با مقدار واقعی
هر یک از این سپردهها در عمل ،مسیر حرکت خود را به سمت مقدار بهینه در جهت
حداکثر نمودن سودآوری بانک تغییر داد .با مشاهده رابطه بهینه استخراج شده ،متوجه
می شویم که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینههای بکارگیری آنها،
منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه ،به سمت باال شده و از طریق افزایش سپردهگذاری،
میزان حقالوکاله و سود بانک نیز افزایش مییابد .نکته مهمی که در جهت حداکثر نمودن
سود بانک قابل توجه است؛ قرار گرفتن بانک در مسیر بهینه متغیرهای کنترل میباشد؛
چرا که خروج از این مسیرهای بهینه باعث خروج متغیر وضعیت از مسیر بهینه و نهایتاً
کاهش سودآوری بانک میشود.
 -4-3شبیهسازی معادله بهینه حرکت
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به منظور بدست آوردن مسیر زمانی بهینه ∗ 𝐷 بصورت عددی میتوان از روش شبیهسازی
اولر -مارویاما 1استفاده نمود به این صورت که اگر صورت کلی معادله دیفرانسیل تصادفی
بصورت رابطه  49باشد.
()49
𝑤𝑑)𝑥 𝑑𝑥 = 𝛼(𝑡. 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡.
فرایند تصادفی وینر 𝑤𝑡 1با استفاده از مجموعه تجمعی تغییرات افزایشی که از توزیع
نرمال تولید میشوند ایجاد میشود .با توجه به اینکه تغییرات افزایشی فرایند 𝑥 از زمان
𝑘 تا زمان  𝑘 + 1یعنی 𝑘𝑥∆ را میتوان به این صورت نوشت.
()44
𝑘𝑤∆) 𝑘𝑥 ∆𝑥𝑘 = 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 = 𝛼(𝑡𝑘 . 𝑥𝑘 )∆𝑡 + 𝜎(𝑡𝑘 .
که در آن ) 𝑘𝑡(𝑃  ∆𝑤𝑘 = 𝑤(𝑡𝑘+1 ) − 𝑤(𝑡𝑘 ) ،∆𝑃𝑘 = 𝑃(𝑡𝑘+1 ) −و 𝑡∆ یک بازه زمانی
کوچک است .به این ترتیب برای شبیهسازی فرآیند 𝑡𝑥 ،مقادیر 𝑘𝑤∆ را از توزیع نرمال
با میانگین صفر و واریانس 𝑡∆ با استفاده از اعداد تصادفی از توزیع نرمال استاندارد
براساس رابطه ) ∆𝑤𝑘 = √∆𝑡 × 𝑁(0,1شبیهسازی مینماییم .بدین ترتیب اگر مقدار
فرآیند 𝑥 در زمان  𝑡0را داشته باشیم ،مقدار فرآیند در زمان  𝑘 + 1برای 𝑁  𝑘 = 1:به
صورت رابطه  41تقریب زده میشود.
()41
𝑘𝑤∆) 𝑘𝑥 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + 𝛼(𝑡𝑘 . 𝑥𝑘 )∆𝑡 + 𝜎(𝑡𝑘 .
که در آن 𝑡∆𝑘 =  𝑡𝑘+1می باشد .بنابراین با انجام این فرآیند شبیهسازی مسیر فرآیند 𝑡𝑥
در بازه زمانی مورد نظر مشخص میشود (هانسون 119 :1330 ،به نقل از کیایی ودیگران،
.)193 :1931

 -4نتیجه گیری
یکی از نوآوریهای مهم این تحقیق تشکیل مدل بهینهیابی پویای تصادفی با چند متغیر
وضعیت بود که بدلیل وجود پیچیدگیهای متعدد و نبود الگوهای مشابه ،کمتر مورد
استفاده محققان قرار گرفته است .در این تحقیق متناظر با سه نوع سپرده بانکی که با
یکدیگر تفاوت های ماهوی دارند ،سه متغیر وضعیتِ مجزا با فرایندهای تصادفی براونی
متناسب با هر یک وارد شدهاند .بدین ترتیب همه اطالعات مورد نیاز در مسئله وارد شده
و حداکثر دقت در تحلیل نتایج بدست آمده است .سپس با تعریف یک تابع میانی این سه
متغیر و اطالعات مربوط به هر کدام از آنها در یک متغیر خالصه شدهاند تا قابل فهم
Euler-Maruyama (EM) Simulations method
Winner Stochastic Process

1
1

44
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بودن محاسبات و تحلیل نتایج سادهتر گردند .یکی دیگر از ویژگیهای مهم الگوی ارائه
شده در تحقیق بسیط بودن و قابل اجرا بودن این الگو در عمل میباشد .در واقع الگوی
تحقیق طوری طراحی شده است که هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد و هم
تطابق با شرع داشته باشد و در عین حال نیازی به صوریسازی و استفاده از حیلههای
شرعی برای اجرای آن نباشد .چرا که نیازهای واقعی مشتریان در قالبهای تایید شده
شرعی در این الگو برآورده میشود و عمالً نیازی به صوریسازی نمیباشد.
در انتها خاطر نشان میشود که این الگو و بیان آن با استفاده از دقیقترین و جدیدترین
ابزار ریاضی ،یک نقطه شروع در این زمینه است و یقیناً با ورود دیگر محققان به این
عرصه ،این الگو چکشکاری شده و ایرادات احتمالی آن مشخص و رفع میشود و نهایتاً
می تواند به عنوان یک الگوی جدید و مترقی مورد استفاده سیستم بانکی کشور قرار گیرد.
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