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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد شعب بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی است.
از این رو ریسک ارزی به عنوان متغیر مستقل ،عملکرد شعبات بانک ملت به عنوان وابسته و هوش مالی به عنوان متغیر میانجی درنظر
گرفته شده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،پیمایشی و همبستگی می باشد .همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل كلیة مدیران ،كاركنان و كارشناسان مربوطه در شعب بانک ملت شهر تهران به تعداد  152نفر میباشد .حجم نمونه با استفاده از
فرمول كوكران  252نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده میباشد .داده های تحقیق با روش كتابخانه
ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بوده است .پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای
كرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند .اطالعات تحقیق به كمک نرم افزار  PLS 2.2و با
استفاده از آزمونهای آماری ،توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق حاكی از آن است ،تاثیر ریسک
ارزی برعملکرد شعبات ارزی مثبت و معناداری بوده است .به عالوه نتایج نشان میدهد هوش مالی بر عملکرد تاثیر معناداری داشته
است ،همچنین نتایج تاثیر مثبت متغیر میانجی هوش مالی بر رابطه ریسک ارزی و عملکرد شعبات ارزی بانک ملت را تایید می نماید.
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 .1مقدمه
در عرصه فعالیتهاي مالی ریسک به عنوان یکی از عوامل کلیدي اثرگذار بر عملکرد موسسات مالی و بانکها
مطرح است .بانکداري تجاري ترکیبی از فعالیتهاي مرتبط ،همچون ارائه محصوالت و خدمات براي مشتریان ،واسطه
گري مالی و مدیریت ریسک میباشد (فرانسیسکو وهمکاران .)3112،1در سالهاي اخیر ،تمرکز بیشتري روي مدیریت
ریسک به عنوان فعالیت اصلی بانکهاي تجاري شده است .قسمت عمده دارایی بانکهاي تجاري را انواع سپرده ها
تشکیل میدهندکه در واقعاین سپرده ها بدهی بانکها به سپرده گذاران بوده که در حین انجام عملیات بانکی در معرض
ریسکهاي مختلف قرار میگیرند ،از جمله مهمترین آنها عبارتنند از :ریسک اعتباري و ریسک ارزي با این حال ،در
فضاي کسب و کار بنگا ههاي اقتصادي ،فرآیند زنجیره تامین تولید و توزیع محصوالت بنگا هها تحت تاثیر نوسانات
نرخ ارز می باشد (کیماسی )1231،قاعدتاً عدم اطمینان ازمیزان نوسانات نرخ ارز براي هر بنگاه به منزله نوعی ریسک
(نااطمینانی) تلقی می شود که می تواند چارچوب فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد (فیلیپ وهمکاران .)3111،3در
خصوص اهمیت مدیریت ریسک نرخ ارز ،شرکت هاي آسیاي شرقی و اقیانوسیه اهمیت زیادي براي مدیریت ریسک
نرخ ارز قائل می باشند که شاید یکی از مهم ترین دالیل آن ،تجربیات به دست آمده از بحران دهه  1331در این
منطقه (و ترس از ایجاد بحران جدید) است .شرکت هاي اروپاي شمالی نیز اهمیت قابل توجهی براي مدیریت
ریسک ارز قائل هستند که دلیل آن را نیز می توان در نسبت شدت تجارت خارجی باالي این کشورها و اهمیت مولفه
هایی نظیر رقابت و خلق ارزش براي صاحبان سهام دانست( .آقاسی ) 1231،شرکت هاي امریکایی اهمیت کمتري
براي مدیریت ریسک ارز قائل هستند که دلیل این امر نیز به یکسان بودن پول داخلی با پول بین المللی برمیگردد .در
گروه هاي مختلف اقتصادي نیز شرکت هاي فعال در بخش خدمات ،اهمیت کمتري به مدیریت ریسک ارز می دهند
که دلیل این جهتگیري ،وابستگی باال به کسب و کار داخلی و رقابت کمتر با شرکت هاي خارجی است (استفان
وهمکاران .)3111،2این درحالی است که براي مدیریت ریسک نرخ ارز نیازي به مدیریت ریسک سایر دارایی هاي
مالی نیست .از این رو مدیریت ریسک نرخ ارز در میان دارایی هاي مالی جایگاه ویژه اي دارد .ریسک نرخ ارز به
عنوان اصلی ترین منبع ایجاد ریسک در بازار ارز تلقی می شود (گونزالس )3112،4و این ریسک در اثر نوسانات در
ارزش دارائیها ،بدهیها ،درآمدها و هزینه ها زمانی که تغییرات غیر منتظره در نرخهاي ارز اتفاق می افتد ،افزایش می
یابد .از سوي دیگر با توجه به اینکه ارز به عنوان عامل تجارت خارجی محسوب می شود ،نوسانات آن تاثیر بنیادي
بر بخش واقعی اقتصاد کشورها دارد و از این دیدگاه نیز اهمیت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز قابل توجه است
(شعاي فر .)1231،با این حال این نوع ریسک در هر حوزه اي قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین آنها
بانکها هستند؛ زیرا بانکها از یک سو سرمایه هاي مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوري کرده و از سوي
دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهاي اقتصادي می نمایند (ابراهیمی .)1211،با
توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم هاي اقتصادي ،هر روز ریسکهاي متفاوتی بر ساختار عملیاتی
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بانکها اثر میگذارند .ماهیت فعالیت بانکها به گونه اي است که ظاهراً نشانی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان
نمیدهند ،ولی میتوانند بحرانهاي پنهان را به حالتهاي گوناگون با خود همراه داشته باشند .از سوي دیگر ،ریسک نرخ
ارز به واسطه تغییر در نرخ ارز بوجود می آید .در بانک ها عدم توجه به نوسانات نرخ ارز می تواند بر تعهدات آنان
در سررسید و ایجاد وضعیت باز ارزي تأثیرگذار باشد که این امر از طریق حساب نتیجه مبادالت ارزي ،وضعیت
سودآوري بانک ها را تحت الشعاع خود قرارمی دهد .بانک ها به منظور انجام معامالت ،پوشش ریسک آتی و تنوع
بخشیدن به ذخایر ارزي اقدام به خرید و فروش ارز می کنند (فیلیپ وهمکاران .)3111،موسسات پولی که در بازار
ارز فعالیت دارند باید به منظور پوشش کافی در مقابل نوسانات آینده نرخ ارز چاره اندیشی کنند .بدیهی است در
صورت عدم توجه به ترکیب بهینه سبد ارزي و وضعیت هر ارز در بازارهاي جهانی ،موسسات پولی و بانک ها با
زیان هاي هنگفتی مواجه خواهند شد .از این رو محاسبه ریسک نرخ ارز توسط بانک ها می تواند در کاهش زیان
ناشی از نوسانات نرخ ارز موثر باشد (ابزري وهمکاران.)1233،
از طرفی هوش مالی در فرایند ریسک ارزي بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی انکارناپذیر است و به همین
دلیل می تواند به صورت بالقوه تصمیمات مالی را تحت تأثیر قرار دهد .با نگاهی به چارچوبهاي قانونی و مقرراتی
موجود در فضاي مالی بانکها میتوان دریافت که ظرفیتهاي قانونی و مقرراتی براي پیادهسازي برخی ابزارهاي
مدیریت ریسک ارزي در کشور موجود است (کیوساکی )1231،و بسیاري از بنگاههاي اقتصادي فعال میتوانند با
تقویت هوش مالی در این حوزه از این ابزارها براي پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز
بهرهبرداري کنند .درخصوص استفاده از هوش مالی با توجه به وجود بسترهاي قانونی در بازار سرمایه جهت
معامالت قراردادهاي آتی و سلف کاال و سهام ،میتوان با توسعه دامنه این قراردادها به معامالت ارزي و همچنین
فراهمسازي چارچوب قانونی براي سایر ابزارهاي مشتقه اعم از عقد قراردادهاي تاخت (سوآپ) ،فروش استقراضی
براي معامالت ارزي شرایط استفاده از ابزارهاي مناسب مالی را فراهم ساخت.
بنابراین ،با نگاهی به فعالیتهاي بانکداري در می یابیم که این بانکها تا کنون توجه چندان دقیقی به نقش
فرایندهاي ریسک ارزي بر عملکرد بانکها نداشته اند؛ بنابراین در چنین عصري که مزیت رقابتی و روشهاي تجارت
دربسیاري از بانکها به عنوان یک ضرورت نگریسته می شود ،تمرکز بر ریسک ارزي مبتنی بر هوش مالی ،غالبا بر
مبناي دودیدگاه مطرح است :توسعه مدیریت و امور مدیران از طریق بررسی و مطالعه نظام ها و سبک هاي ریسک
ارزي برمبناي ارتقاء عملکرد مالی است که در یکی از بزرگترین بانکهاي کشور نیز بدین امر بها داده شود .دراین
راستا توسعه اثربخش قابلیت هاي استفاده از انواع ریسک ارزي مبتنی بر هوش مالی درراستاي بهبود سطح عملکرد
مالی در شعبات ارزي بانک ملت در سال هاي اخیر به عنوان مسیري براي ایجاد مزیت رقابتی پایدار و در نتیجه بهبود
عملکرد مبتنی بر ریسک ارزي این بانک شناخته شده است .اگرچه ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک هاي
عمده براي شرکتهایی است که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند ،اما مدیریت آن هم یکی از مولفه هاي کلیدي در
مدیریت مالی به شمار می آید .در این مورد هدف حداقل سازي زیان ناشی از نوسانات نرخ هاي ارز و حداکثر کردن
درآمد حاصل از این نوسانات است.
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با این حال ،شعب ارزي بانک ملت با شناخت هوش مالی در فرایند ریسک ارزي تأثیر متغیرهاي فوق بر روي
عملکرد بانکی به درك درست و شفاف از چگونگی رفتار آن رسیده و به دنبال آن تصمیم گیري هاي اعتباري و ارزي
را بهبود بخشیده و از این طریق با شناخت بهتر نسبت به نوسانات بازده سهام تا حد امکان از محدودیتهاي شناختی
کاسته و اطالعات جامعتر براي متخصصان و سیستم بانک فراهم کرده است .در این راستا پژوهش حاضر با نگرشی
جدید به این مساله ضمن بررسی ریسک ارزي تالش دارد ،راهکارهاي مدیریت ریسک ارزي مناسبی جهت توسعه
عملکرد بانکی در شعب ارزي بانک ملت از طریق هوش مالی ارائه نماید.
 .2ادبیات پژوهش
با توجه به گسترش مبادالت تجاري بین کشورها ،بازار مالی بین المللی در حال گسترش است و برخی از تجار یا
تولیدکنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید اقدام به نگهداري ارز کنند (گونزالس )3112،و در این
صورت چنانچه شرکتی اقالم زیادي از دارایی هاي خود را به صورت ارزي گرانتر خریداري کرده باشد ،هر لحظه با
این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد و در صورت وقوع چنین رخدادي ،شرکت یاد شده زیان هنگفتی
را متحمل می شود (چی وهمکاران .)3113،1بدین ترتیب ریسک نوسانات نرخ ارز می تواند دارایی ها و بدهی هاي
افراد و مؤسسات را تحت تاثیر جدي قرار دهد .در هر حال افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی هاي خود
انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک ،بیشترین سود
را نصیب خود کنند .معموال افرادي که در معرض چنین ریسکی قرار می گیرند از عملیاتی استفاده می کنند تا حاشیه
سود خود را افزایش داده و از زیان هاي پیش بینی نشده بین المللی جلوگیري کنند (جامی.)1233،
یکی از این اعمال هجینگ ارزي است؛ هجینگ ارزي به عملیاتی گفته می شود که طی آن واردکننده ˚ صادرکننده-
براي اینکه از افزایش ˚ کاهش نرخ برابري ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود ،اقدام به خرید ارز زودتر از موعد و
برابر محاسبات و برنامه ریزي شرکت خود می کند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.
(پاسیروس )3111،این تعریف از پوشش ریسک ارزي ،مفهومی کلی است اما به روش هاي متعددي می تواند صورت
بگیرد .به ویژه این که تعریف فوق مستلزم آن است که شرکتها بخشی از دارایی هاي خود را به ارز تبدیل کنند که این
امر نیز هزینه هاي زیادي به شرکت تحمیل خواهد کرد؛ اما بازارهاي مالی این امکان را فراهم کرده که شرکت ها
بتوانند آسان تر و با صرف هزینه کمتر اقدام به پوشش ریسک نوسانات ارز خود نمایند( .رام.)3113،2
با توجه به رشد و توسعه بازارهاي مالی در دنیا ،به طور عمده اغلب شرکت هایی که قصد پوشش ریسک نوسانات
ارز را دارند به بازارهاي مالی و استفاده از ابزارهاي موجود در آن روي می آورند؛ اما عالوه بربازارهاي مالی ،شرکت
هاي بیمه هم در برخی موارد اقدام به بیمه نوسانات ارز می کنند .لذا دو روش بازارهاي مالی و ابزارهاي موجود
(مشتقات) در آن و بیمه نامه هاي صادره توسط شرکت هاي بیمه براي پوشش نوسانات نرخ ارز وجود دارد .بازارهاي
مالی کارکردهاي متعددي دارند که از جمله آنها می توان به تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها ،تعیین قیمت عادالنه
و پوشش ریسک نوسانات قیمت اشاره کرد .مشتقات مالی به تناسب رشد و توسعه سرمایه گذاري چه در بازارهاي
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واقعی و چه در بازارهاي مالی جهت پوشش ریسک سرمایه گذاري ،رشد پیدا کرده اند .ابزار مشتقه ابزاري است که
ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخصهاي مربوطه نشات می گیرد( .رام )3113،این ابزار به
دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می
شود .معامالت اوراق مشتقه نسبت به بازار نقدي ،سرعت و قدرت نقد شوندگی بیش تري دارد و هزینه کمتري در
بازار ایجاد می کند و می تواند از نظر اقتصادي در انتقال خطر بازار و کاهش هزینه تامین مالی ،افزایش بازده دارایی،
تعد یل سریع ساختار جریان نقدي و گریز از مالیات و در نهایت تغییر نرخ ثابت بدهی به نرخ شناور موثر باشد .برخی
از انواع ابزار مشتقه عبارتند از؛ قرارداد آتی ،قرارداد سلف (پیمان هاي آتی) ،اختیار معامله ،معامالت تعویضی
(سوآپ).
براي پوشش نوسانات نرخ ارز ،شرکت ها می توانند از هر یک از گزینه هاي فوق استفاده کنند که بسته به نوع آنها و
دامنه پوشش ریسک ،میزان هزینه و کارمزد پرداختی متفاوت خواهد داشت (گونزالس.)3112،
عوامل تاثیر گذار بر نوسانات نرخ ارز
نرخ ارز و نوسانات آن و در حقیقت انتخاب صحیح و بهینه نظام هاي ارزي تاثیر مهمی در سرمایه گذاري هاي کشور
و صادرات و واردات خواهد داشت (پاسیوراس )3111،7و این عوامل را به دو دسته اساسی می توان تقسیم بندي کرد
.1

کوتاه مدت :که در واقع اساس و پایه آن مسائل اقتصادي است

.3

بلند مدت :که در واقع اساس و پایه آن مسائل سیاسی است

ریسک نرخ ارز به واسطه تغییر در نرخ ارز به وجود می آید ،کلیه شرکت هایی که در خارج از مرزهاي سیاسی با
کشور هاي داراي واحد پول متفاوت ارتباط معامالتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند.
از سوي دیگر تجارت میان محصوالت و کاالها در فضاي جهانی باید بر حسب ارزش هاي قابل قبول و مورد تایید
تمامی کشور ها باشد این ارزش چیزي نیست جز پول ملی کشور مبدا در واقع کاال ها و خدمات در تجارت بین
الملل بر حسب ارز ارزش گذاري شده و مورد معامله قرار می گیرند.
ریسک هاي مشتق از نوسانات نرخ ارز:
ریسک نوسانات نرخ ارز به خطر بالقوه اي اطالق می شود که طی آن نوسانات نرخ ارز عملکرد مالی بنگاه را از
طریق تغییر شرایط حساب هاي مالی یا جریان نقدي بنگاه تحت تاثیر قرار می دهد و به گونه اي موجب ایجاد
نااطمینانی از میزان دریافتی ها و پرداختی هاي آینده بنگاه می شود و به سه ریسک عمده تقسیم می گردد
(استفان.)3114،
ریسک تبدیل
فرآیند تبدیل همراه با نوسانات نرخ ارز ممکن است موجب تغییر سود و زیان در تراز نامه شرکت ها شود این تبدیل
همچنین در دارایی ها ،بدهی ها و تعهدات ترازنامه بانک منعکس می شود ریسک تبدیل در زمان تجدید ارزیابی
حساب هاي مالی ساالنه نیز نمود پیدا می کند تصور کنید یک بنگاه اقتصادي بخشی از تولیداتش را صادر و بخشی از
مواد اولیه خود را از سایر کشور ها وارد نماید اقالم مذبور برحسب پول خارجی طی یک دوره یک ساله در حساب
Pasiouras
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هاي کوتاه مدت درج می شوند .در پایان سال جهت اطالع سهامداران و ارزیابی عملکرد مدیریت بنگاه تمام حساب
ها باید تبدیل به پول داخلی شوند نوسانات نرخ ارز اقالم واقعی این حساب ها را بر حسب پول داخلی دچار تغییر
می کند شامل موارد زیر است (پاسیوراس)3111،
.1

ریسک سود و زیان

.3

ریسک ترازنامه

.2

ریسک درآمد خالص

این سه مورد را با ذکر مثالی روشن تر می نمایم.
فرض کنید یک شرکت ایرانی در ونزئوال به دالر سرمایه گذاري کرده است در نتیجه این شرکت با تبدیل گسترده
سود و زیان در حساب هاي ساالنه خود مواجه می باشد ،همچنین تبدیل دارایی ها نیز با ابهام مواجه می شود و
همچنین وام هاي ارزي که دریافت کرده اند (فیلیپ وهمکاران.)3111،
اگر سود خالص معادل یک ملیون دالر باشد اگر ارزش دالر باال رود یک سود را نشان می دهد و اگر پایین بیاید یک
سود دیگر را نشان می دهد.
حال فرض کنید که سهام این شرکت بخواهد در بورس معامله شود لذا می بایست جهت معامالت در بورس خیلی
بادقت به این مسایل توجه نمود تا دچار خطاي حبابی نشویم (رام.)3113،
در ادبیات اقتصادي پژوهشگران ریسک تبدیل را در قالب اصطالحی تحت عنوان عدم تطابق ارز بیان می کنند
این مسئله را با تعهدات بانک ها مقایسه کنید که اگر تغییر نرخ ارز شدید باشد بانک ها دچار بحران جدي در
بازپرداخت تعهدات خود خواهند شد.
مدیریت ریسک تبدیل :کشوري مثل آمریکا اهمیت کمتري براي مدیریت ریسک تبدیل قائل است همینطور شرکت
هایی که در بخش خدمات فعال هستند این حساسیت برایشان کمتر است
می توان با اقدامات زیر این ریسک را کنترل نمود
.1

عقد قرارداد هاي خرید و فروش بر حسب پول ملی

.3

متنوع سازي ارزهاي خارجی

.2

ارائه گزارش و صورت حساب هاي مالی بر حسب ارز

.4

حضور در بازار هاي قرارداد مشتقه

ریسک معامالتی :این نوع ریسک بر خالف ریسک تبدیل که در یک مقطع زمانی (انتهاي سال مالی) رخ می دهد به
صورت پیوسته بر جریان نقد و عملیاتی بنگاه ها به ویژه در دو بخش واردات نهاده و مواد اولیه و صادرات
محصوالت بنگاه ها تاثیر می گذارد (رام.)3113،
در وافع ریسک مذکور یک ریسک جریان نقدي است که شرکت در حین تبدیل جریان نقدي پول خارجی به پول
ملی با آن روبرو می شود در ادبیات مالی این ریسک محور اصلی مدیریت ریسک به شمار می آید.

4

بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی

شرکت هاي صادرات محور که بخش اعظمی از منابع مورد نیاز خود را از داخل تامین می کنند چون هزینه ها به
ریال است و درآمد به ارز ،نوسانات ارز تاثیر زیادي بر این شرکت ها خواهد داشت یکی از راهکارهایی که می توان
این ریسک را کاهش داد استفاده از ابزار مشتقه می باشد (کریس و دانیل.)3111،
ریسک اقتصادی :تاثیر بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدینگی و در حالت کلی ارزش بازاري شرکت منعکس
می شود.
در واقع تغییرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز حتی در صورت وجود همبستگی کامل میان آن ها موجب
خنثی شدن اثر تورم بر جریان نقدي نخواهد شد (ابزري وهمکاران)1233،
هوش مالی :هوش مالی آن بخش از هوش ذهنی انسان است که براي حل مشکالت مالی خود از آن ها استفاده می
کند .بدمارك )3111( 1درخصوص هوش و دانش مالی در میان بزرگساالن کشور سوئد تحقیقی انجام دادند؛ که
نتایجی که بدست آوردند از قرار زیر است :هوش مالی در گروه هاي سنی مختلف است و هوش مالی با افزایش سن
کاهش می یابد و رابطه عکس دارد .واما عملکرد جوانان خیلی ضعیف بود؛ و هوش مالی رابطه مثبتی با تحصیالت و
ریسک کردن دارد و همچنین انها متوجه شدند که هوش مالی یک متغیر مهمی براي شرکت کنندگان در بازار سهام
می باشد.
وکیلی فر ( )1234در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداخته است .نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کالن در
شرکت هاي پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران بود.
ابزري وهمکاران ( )1233در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاري درمحصوالت مالی
پرداختند .نتایج پژوهش حاضر حاکی ازآن است که عوامل کالن اقتصادي بر ریسک سیستماتیک سرمایه گذاري در
محصوالت مالی ،عوامل خرد اقتصادي بر ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاري در محصوالت مالی و عوامل غیر
اقتصادي بر ریسک کلی سرمایه گذاري در محصوالت مالی تاثیر گذار است .از طرف دیگر از بین عوامل اقتصادي
ادراك ریسک با تمایل به ریسک سرمایه گ ذاري داراي همبستگی منفی ،نرخ بازده تاریخی با تمایل به ریسک داراي
همبستگی مثبت ،ادراك ریسک با نرخ بازده مورد انتظار داراي همبستگی منفی ،اطالعات عملکرد گذشته با نرخ بازده
مورد انتظار داراي همبستگی مثبت و نرخ بازده مورد تصمیم گیرندگان بازار سرمایه ،شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اورا ق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاري و سرمایه گذاران فردي قرار گیرد.
 فیلیپ وهمکاران ( )3111در تحقیقی به عنوان تاثیر ریسکهاي ارزي بر عملکرد مالی نشان می دهد که رابطه بینریسک ارز و عملکرد مالی از لحاظ آماري معنی دار است؛ و درنهایت نتیجه گرفته شد که ریسک ارز بر عملکرد مالی
بانک مادربورد تاثیر قابل توجهی ندارد.
 یون و وانگ ( )3112در پژوهشی به بررسی مدیریت ریسک ارز خارجی در شرکت هاي غیر مالی انگلستانپرداخته اند .نتایج نشان میدهد ك شرکت هاي غیر مالی بریتانیا در برابر خطر نوسانات نرخ ارز شرایط نامطلوب

Bedmark
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دارند که این عامل در کاهش ریسک بنگاه به درجات مختلف موثر است .به عالوه نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ
ارز اطالعات مهم به سرمایه گذاران می دهد تا شرکت ها هزینه هارا کاهش و ارزش شرکت را بهبود ببخشند.
 پاسیراس در سال  3111در مقال هاي با عنوان برآورد کارایی فنی و مقیاس بانک یونانی تجاري :تاثیر ریسکاعتباري و عملیاتهاي بین المللی از طریق درنظر گرفتن متغیرها و شاخصهاي تبیین کننده ریسک بانکی نظیر نسبت
وام هاي نکول شده به عنوان متغیرهاي نهاده در روش  ،DEAسعی در تبیین ارتباط ریسک و کارایی در صنعت
بانکداري داشته و به ارتباط معنادار این دو مقوله پی برده است.
چیو و چن در سال  3113در مقاله اي با عنوان تجزیه و تحلیل کارایی بانک تایوانی :تر یکب هر دو ریسک مربوط به
محیط خارجی و داخلی رابطه ریسک اعتباري ،بازار و عملیاتی را با کارایی بانکها بررسی کرده است .وي با استفاده از
دو روش  DEAو  SFAو نتایج بدست آمده از آنها ریسک و کارایی بانکها را محاسبه کرد و در پایان به وجود رابطه
ي معنی داري میان ریسک و کارایی پی برد.
با توجه به مبانی نظري و مطالعات انجام شده در قسمت پیشینه ،فرضیات پژوهشی مطالعه ي حاضر به شرح زیر
تدوین شده است:
 .1ریسک ارزي بر عملکرد شعبات ارزي بانک ملت تاثیر مثبت دارد.
 .3ریسک ارزي بر هوش مالی شعبات ارزي بانک ملت تاثیر مثبت دارد.
 .2هوش مالی بر عملکرد شعبات ارزي بانک ملت تاثیر مثبت دارد.
 .4ریسک ارزي از طریق هوش مالی بر عملکرد شعبات ارزي بانک ملت تاثیر مثبت دارد.
 .3مدل مفهومی پژوهش

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق( :فیلیپ وهمکاران)3113،
 .4روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردي و از نظر گردآوري داده ها جزء پژوهش هاي توصیفی از نوع همبستگی و
به-طور کامل مدل یابی معادالت ساختاري است .مدل سازي معادالت ساختاري ،در واقع بسط الگوي خطی کلی
است که محقق را قادر می سازد مجموعه اي از معادالت رگرسیون را همزمان بیازماید جامعة آماري پژوهش حاضر
شامل مدیران وکارشناسان ارزي بانک ملت در تهران می باشد؛ و با توجه به فرمول نمونه گیري از جامعة محدود

بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی

3

تعداد نمونه  111نفر به دست آمد .ابزار اصلی گردآوري اطالعات پرسشنامه است که تمامی سؤال ها طیف پنج گزینه
اي لیکرت هستند .براي سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه یک نمونه اولیة پرسشنامه شامل  21پرسشنامه از افراد گروه
هدف پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده-هاي به دست آمده از پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد با آلفاي
کرونباخ محاسبه شد.
 .5یافته های پژوهش
در این پژوهش براي آزمون فرضیههاي پژوهش و برازش مدل مفهومی ،مدلسازي معادالت ساختاري به کار گرفته
شده است .رویکردهاي مختلفی در رابطه با مدلسازي معادالت ساختاري وجود دارد .بدین معنا که مدلسازي
معادالت ساختاري را میتوان بر پایه روشهاي آماري متفاوتی ،متناسب با نوع متغیرها و ویژگیهاي نمونه آماري
پژوهش انجام داد .یکی از روشهاي آماري در این زمینه ،روش حداقل مربعات جزئی است .نرمافزارهایی که از
مدلسازي معادالت ساختاري بر پایه این روش آماري استفاده میکنند ،نسبت به وجود شرایطی مانند هم خطی
متغیرهاي مستقل ،نرمال نبودن دادهها و کوچک بودن نمونه سازگار هستند در پژوهش حاضراز نرمافزارPLS 2.2
استفاده شده است که در زمینه مدلسازي معادالت ساختاري بر پایه روش حداقل مربعات جزئی ،نرمافزاري پرکاربرد
و مفید میباشد.

شکل  .3مدل کلی پژوهش درحالت استاندارد
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شکل  .3مدل کلی پژوهش درحالت معناداري
در شکل  ،2متغیر هاي آشکار و پنهان و همچنین ضرایب مسیر و بارهاي عاملی نشان داده شده
است .اعدادي که بین متغیرهاي پنهان مدل (متغیرهایی که با شکل دایره نشان داده شدهاند) و متغیرهاي
آشکار (متغیرها به شکل مستطیل که همان زیر مولفههاي متغیر پنهان میباشند) مشاهده میشود ،نشان
دهنده بارهاي عاملی هستند.
جدول  :2نتابج فرضیههاي تحقیق
عنوان فرضیه
ریسک ارزي
ریسک ارزي
هوش مالی
هوش مالی

ضریب بتا

آماره آزمون

نتیجه

13723

23121

 H0رد

هوش مالی

13133

33223

 H0رد

عملکرد

13142

43227

 H0رد

13213

13121

 H0رد

عملکرد

ریسک ارزي* عملکرد

به منظور اندازه گیري اعتبار همگرا ،ما سه واحد را در نظر میگیریم که عبارتند از بارهاي عاملی ،متوسط واریانس
استخراج شده 3و پایایی مرکب یا پایایی سازه می باشد .متوسط واریانس استخراج شده ،استفاده یک مقیاسی از
همگرایی در میان مجموعه اي از گویههاي مشاهده شده یک ساختار است .درواقع یک درصدي از واریانس شرح
داده شده در میان گویه ها است .این متوسط واریانس استخراجی بایستی باالتر از  131باشد تا یکی از معیارهاي
اعتبار همگرا تایید شود .پایایی مرکب هم بایستی  1/7یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن سازگاري درونی می

)9. Average Variance Extracted (AVE
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باشد .بارهاي عاملی نیز همان طور که در نمودار مربوط به ضرایب استاندارد آورده شد ،قابل قبول و تمامی بارهاي
عاملی داراي ضریب باالي  134بوده اند.
جدول  .4شاخصهاي روایی ،پایایی و برازش مدل
AVE

CR

R2

ریسک ارزي

1311

1333

1311

1311

عملکرد

1321

1312

1341

1372

هوش مالی

1377

1334

1371

1333

متغیرهاي پنهان

آلفاي

AVE

R2

GOF

کرونباخ

13114

13711

13241

جدول  4شاخصهاي روایی ،پایایی و برازش مدل را نشان میدهد .روایی همگرا در تحقیق حاضر استفاده شده است به این
معنا که نشانگر هاي هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیري نسب به سازههاي دیگر مدل فراهم
آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیري کند و ترکیب آنها به گونهاي باشد که تمام
سازهها به خ وبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام
سازه هاي مورد مطالعه داراي میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  1/1هستند .شاخصهاي پایایی ترکیبی ()CR
و آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده اند .تمامی این ضریب باالتر از  1/7میباشند و نشان از
پایا بودن ابزار اندازه گیري میباشند .این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاري و مدل اندازه گیري شده را نشان
میدهد و برابر است با:
GOF = AVE × R 2

که در آن  AVEو  R 2میانگین  AVEو  R2میباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز  1/4برازش مدل را نشان میدهد.
مقدار شاخص برازش برابر  1/241شده است و از مقدار  1/4بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.
به بیان سادهتر داده هاي این پژوهش با ساختار عاملی و زیربناي نظري تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر
همسو بودن سؤاالت با سازههاي نظري است.

 .6ضریب همبستگی و اعتبار واگرا
یک نوع از روابط متغیرهاي پنهان در مدل معادالت ساختاري بر مبناي همبستگی (همخوانی) 11میباشد .همبستگی
رابطه اي است میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت دار 11و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی

13

10

Association
Non directional
12
Co relational Analysis
11
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مورد ارزیابی قرار می گیرد .جدول زیر ضرایب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطهي میان متغیرهاي پنهان را به
صورت دو به دو نشان می دهد .روي قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع شده است به این منظور که هر متغیر با
خودش همبستگی کامل دارد .تمامی ضرایب در سطح اطمینان  %33معنادار هستند (مقدار سطح معناداري کمتر از 1
درصد میباشد) .ضریب مثبت نشان دهنده رابطهي مثبت و مستقیم و ضریب منفی نشان دهنده رابطه منفی و
معکوس بین دو متغیر میباشد .هر چه قدر مقدار ضریب همبستگی بزرگتر باشد ،شدت رابطه بین دو متغیر بیشتر و
قوي تر است.
جدول  .1ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا
() 2

متغیرهای پنهان

() 1

ریسک ارزی

1

عملکرد

1321

1

هوش مالی

-1327

-1324

() 3

AVE

٠٫٩٠
٠٫٧٨
1

٠٫٨٧

جدول  1عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا نیز میپردازد .ستون آخر این جدول ریشه دوم میانگین
واریانس تبیین شده ( )AVEرا نشان می دهد .الزمه تایید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین
شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است .به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده
براي متغیر تصویر قیمتی ( )%31شده است که از مقدار هم بستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است .همان طور که در
جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،براي تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با
سایر متغیرها میباشد.
 .7بحث و نتیجه گیری
این مطالعه ،با بررسی ریسک ارزي بر عملکرد و هوش مالی شروع شده و نهایتاً به بررسی تأثیر عوامل در یک طرح شبه
تجربی پرداخته است .سازه هاي ارائه شده ،جهت بهبود فهم مدیران از محیط و ارتباطات درریسک ارزي همچنین براي
دانشگاهیان و سیاست گذاران حوزه کسب و کار بانکی مفید به نظر می رسد .مفاهیم استخراج شده براي سازه هاي مطرح
شده دراین پژوهش ،می تواند به مدیران اجرایی کمک کند تا هوش مالی را که از دید مدیران ریسک بیشترین اهمیت را
دارند ،تشخیص و بودجه و استراتژیهاي مالی خود را روي این اقدامات متمرکز کنند؛ بنابراین ،با توجه به این که پژوهش
حاضر از نوع پژوهش هاي کاربردي است ،محقق باید براي حل مسائل و رفع مشکالت ،پیشنهاداتی را ارائه دهد که نتیجه
ي تحقیق علمی اوست.
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زمینه اي براي افزایش سطح هوش مالی در فرایند ریسک ارزي ،نظیر طراحی و انتشار بروشورهاي مدیریت مالی که مفاهیم
اولیه مدیریت مالی و در ارتباط با سیستم مالی بانک را به زبان ساده توصیف نماید ایجاد گردد .در این راستا ،ایجاد سامانه
هاي هوشمند در سیستم خدمات رسانی بانک به منظور افزایش سطح سواد مالی مشتریان نیز مفید خواهد بود.

با تقویت دانش خود در این حوزه ریسک اقتصادي ،از این ابزارها براي پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات
نرخ ارز بهر ه برداري کنند.

برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی براي مشتریان ،به ویژه مشتریان وفادار با هدف افزایش سطح آگاهی آنها در مسایل
مالی و قدرت تصمیم گیریهاي مالی آنها پیشنهاد می گردد .این امر میتواند به صورت مجازي با طراحی سامانه هایی در
سیستم بانکی انجام گیرد.
مدیران با توجه نقش ریسک اقتصادي در تاثیر بلندمدت نوسانات نرخ ارز و جریان نقدینگی سیاستهاي حمایتی الزم را بکار
گیرند.
با تقویت ریسک اقتصادي ،ضمن حفظ و ثبات بخشی به این بخش بر جریانات نر خ واقعی ارز کنترل داشته باشند.
چارچوب قانونی براي ابزارهاي موثر بر توسعه ریسک اقتصادي در جهت افزایش سطوح فروش ،قیمت ها و هزینه نهاده ها
فراهم کنند.
در راستاي توسعه ریسک معامالتی ،ارزیابی عملکرد مدیریت بنگاه ها شفات تر شود.
بر حساب هاي جاري فعالیت هاي بنگاه ها نظارت و کنترل بیشتري اعمال گردد.
عملکرد ریسک معامالتی با قراردادن تعداد وزمان واندازه انجام کار در سطح استاندارد تقویت کنند.
با توجه به تاثیرگذاري مطلوب این نوع ریسک بر سودآوري بانک ،اهمیت بیشتري قائل شوند.
ابزار هاي مالی الزم براي فعاالن اقتصادي در جهت پویایی ریسک معامالتی فراهم شود.
در راستاي توجه به ریسک تبدیلی بر اقالم حساب هاي ترازنامه اي تاکید بیشتري گردد.
با توجه به تاثیر قابل توجهی این ریسک بر رفتار سهامداران بانک ،سیاستهاي موثري در این راستا تدوین گردد.
عملکرد کمّی و فعالیت هاي عملیاتی به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
باتوجه به نقش عمده این نوع ریسک راهبردهاي بلندمدتی در جهت متنوع سازي پورتفوي ارزي بکار گرفته شود.
با توجه به محدودیتهاي تحقیق ،پیشنهادات زیر براي محققین آتی در نظر گرفته شده است:
بررسی موانع وچالشهاي عملکردي مالی
بررسی تاثیر ریسک معامالتی بر بهبود عملکرد مالی
طراحی الگوي توسعه عملکرد مالی برمبناي ریسک ارزي
بررسی میزان حمایت و استقبال مدیران ارشد از فرایند ریسک ارزي
انجام تحقیق به روش کیفی جهت بررسی دقیق و تمام عوامل موثر بر عملکرد مالی
پیشنهاد می شود که سایر پژوهشگران به منظور شناسایی و رتبه بندي دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد مالی اقدام به تحقیق
وسیع تري نمایند.
انجام این تحقیق به روش تحلیل اکتشافی -کیفی و آزمون کردن کمی آنها با استفاده از روش فازي
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پیشنهاد می شود این تحقیق در فواصل زمانی یک سال در همین بانک تکرار شود.
به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود با انجام تحقیقاتی در دیگر بانکها و جامعه هاي آماري دیگر و سطوح تحصیلی متفاوت با
مقایسة نتایج آنها با یکدیگر ،بر توان تعمیم پذیري نتایج این پژوهش بیفزایند.
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Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of currency risk on the performance of Mellat
Branches through the role of the intermediary of financial intelligence. Therefore, foreign exchange risk
as an independent variable, the performance of branches of Mellat Bank as an affiliate and financial
intelligence are considered as intermediary variables. The research method is descriptive, survey and
correlation type. The statistical population of the study includes all managers, staff and experts in
Mellat Bank Currency Exchanges in Tehran. The sample size was determined using the Cocran formula
of 105 people. The research method was simple random sampling. The data were collected using library
and field method and the standard questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was
confirmed by Cronbach's alpha and the validity of the tool was confirmed by the content and structure
method. The research data were analyzed with the help of software 2.2 PLS using statistical, descriptive
and inferential statistics. The results of this study indicate that the effect of foreign exchange risk on the
performance of the foreign exchange branches has been positive and significant. In addition, the results
of the sign Financial intelligence has had a significant effect on performance, as well as the results of
the research confirm the positive effect of financial intermediary financial intelligence on the
relationship between currency risk and the performance of the Mellat currency units...
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