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چکیده
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آنها را در اختیار بخش هایی قرار میدهد که
به نقدینگی نیاز دارند .از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر اجراء،
از نوع پسرویدادی و مبتنی بر تکنیک همبستگی و با هدف بررسی و تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر و ساختار مالی بانک
پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است .داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات واقعی و داده های مربوط به عملکرد مالی
بانک پاسارگاد است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی  4ساله
(ابتدای سال  5934الی انتهای سال  )5931می باشد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی انجام شده بر روی داده های آماری به دست
آمده از شرکت های مورد بررسی بیانگر آن است که ریسک سیستماتیک بر نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
تاثیر ندارد این رابطه منفی نشات گرفته از عواملی مانند اهرم مالی ،ریسک حقوقی ،عدم تقارن اطالعات میان مدیران و سرمایه
گذاران خارجی و ویژگی هایی همچون حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت ،مالکیت مدیران و  )...می باشند.
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 .1مقدمه
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آنها را در اختیار بخش هایی قرار
می دهد که به نقدینگی نیاز دارند .از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند .به موازات ورود بانک
های خصوصی به بازارهای مالی ،تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است .بانک ها برای ربودن
گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در
جذب مشتریان هستند ،در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین
فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است( .فری و هارکر .)5333،
در بانک ها ،شرکت ها و صنایع ،مقابله پیشگیرانه با خطرات احتمالی باعث افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد .لذا
سازمان ها با وضع قوانین و معیارهایی به دنبال کاهش خطرات احتمالی هستند .بر این اساس مدیریت ریسک ،فرایند
سیستماتیک برنامهریزی ،شناسایی ،تحلیل ،واکنش ،نظارت و کنترل بر ریسکهای یک سازمان می باشد و اهداف آن،
افزایش احتمال و تاثیر وقایع مثبت و کاهش احتمال و تأثیر وقایع منفی میباشد .عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت
سازمان ها و مدیران ،آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است .برای مدیریت موثر این چالش ها ،رویکردهای نوین
مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است .با رشد رقابت میان سازمان های امروزی و تهدیدات و فرصت
هایی که گریبان گیر تمامی سازمان ها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی می باشد ،مفهوم ریسک اهمیت بسیار زیادی
پیدا کرده است .تهدیدات یاد شده می تواند به حدی باشد که سازمان را با شکست مواجه نماید .از این رو مدیران برای
رشد و بقای سازمان باید به فکر راه هایی برای کاهش ریسکهای نامطلوب باشند (واکر  .)2669 ،مدیریت ریسک بنگاه
با دیدگاهی سیستماتیک ،از ریسکهای بنگاه با دیدگاهی سیستماتیک ،از ریسکهای موجود در یک صنعت و بنگاه
تجاری حداکثر فرصت را ایجاد می نماید(پورتر .)2661 ،
در حال حاضر شرکت ها و کسب و کارهای ایرانی در شرایط خاصی از نظر اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتهاند ،پیچیده
شدن فعالیت این شرکت ها موجب می شود که کسب و کارها در معرض انواع مختلف ریسک قرار گیرد ،که قبالً با آنها
کمتر سرو کار داشته اند .مدیریت ریسک بنگاه جهت بهبود عملکرد سازمان طراحی شده است (بروس .)2656 ،
مدیریت ریسک بنگاه با یک رویکرد کلی نگر در زمینه کنترل مطلوب عملکرد ایفای نقش می نماید .پژوهش های به
عمل آمده نشان می دهد که اجرای سیستم مدیریت ریسک بنگاه ،عملکرد سازمان را بهبود خواهد بخشید (نوکو )2660 ،
و وضعیت سازمان را متناسب با رشد صنایع و رقبای فعال ،ارتقا خواهد داد .لذا اجرای سیستم مدیریت ریسک جامع بنگاه
برای رقابت در اقتصاد کنونی به عنوان جزء الینفک حوزه مدیریت ریسک بنگاه می باشد .در این راستا هدف از این
پژوهش این است که آیا ریسک سیستماتیک بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد؟
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است .امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند
مالک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین
شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود .در این بین ،ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با
تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون .) 2656 ،
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امروزه با توجه تحقیقات انجام شده بسیاری بر این عقیده اند که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسب تری برای ارزیابی
عملکرد بانک ها است (استیوارت ، 5335 ،نوروش 5919 ،و وست و وارتینگتون  .)2666 ،از سوی دیگر ،سرمایه گذاران
بالفعل که با تصمیمات خود ریسک را متحمل می شوند در جهت افزایش کارایی عملکرد خود می بایست در شرکت
های مختلف سرمایه گذاری کنند ،بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود بخش اعظم ریسک خود را کاهش می
دهند ،اما بخشی از ریسک حتی با تنوع بخشیدن به پرتفوی غیرقابل کنترل و کاهش ناپذیر است .این نوع ریسک در اثر
عواملی همچون شاخص های کالن اقتصادی و مالی به وجود می آید که بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.
ریسک سیستماتیک به آن بخش از نوسان های بازده یک دارایی اطالق می شود که ناشی از تأثیر همزمان عوامل مختلف
قیمت بازار اوراق بهادار است (جهانخانی و پارساییان.) 5910 ،
ریسک سیستماتیک مجموعه ای از ریسک های گوناگون است که سرمایه گذاران با آنها روبرو هستند ،از جمله این
ریسک ها می توان به ریسک بازار ،ریسک سیاسی ،ریسک نوسانات نرخ ارز ،ریسک نوسانات نرخ بهره و  ...اشاره کرد
(دستگیر و بزاززاده.)5912 ،
ارزش افزوده اقتصادی تصویری نسبتاً واقعی از عملکرد بنگاه ارائه می دهد .فعاالن بازار با توجه به شرایط موجود اقتصاد
ایران و اهمیت استفاده بهینه از منابع مالی می توانند با توجه به ارزش افزوده اقتصادی در فرایند تصمیم گیری خود به
توفیقات نسبی دست یابند و ریسک تصمیمات خود را کاهش دهند .باید اذعان داشت که به لحاظ پیچیدگی محاسبه
 EVAبه عنوان معیار سود اقتصادی شرکت این معیار در بازار سرمایه ایران اندکی ناشناخته است (وکلیلیان آغویی و
همکاران .)5911 ،تحقیق حاضر می کوشد تا با روشن ساختن رابطه ریسک سیستماتیک و عملکرد بانک پاسارگاد معیار
ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان مالک و معیاری در راستای برآورد میزان رشد عملکرد بانک در نظر گیرد.
صنعت بانکداری با توجه به تعداد و تنوع عملیات بانکی و ماهیت های متفاوت آنها و محدودیت سرمایه بانک و میزان آن
حفظ وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانک ها که آنها را متمایز از واحدهای دیگر اقتصادی کرده و
تعداد گیرندگان تسهیالت اعتباری و تفاوت وضعیت مالی هر یک از آنان و سرو کار داشتن گروه زیادی از کارکنان
بانک با منابع مالی و ثبت زیاد عملیات مالی و نقل و انتقال زیاد پول داخلی و خارجی و انواع خدمات بانکی همگی نشان
دهنده تفاوت ماهیت ریسک ها در بانک با سایر موسسات مالی می باشد که پذیرش مدیریت ریسک را در بانک حساس
تر و پیچیده تر و مشکل تر از سایر مراکز می نماید.
ریسک سیستماتیک همان ریسک کالن یا ریسک بازار است و کاهش این ریسک به افزایش سرمایهگذاری به صورت
توسعه فعالیت بنگاهها و ایجاد بنگاههای جدید منجر میشود و در مجموع ،درآمد بنگاهها افزایش مییابد .ریسک
سیستماتیک به ریسک یا احتمال شکست و خرابی در یک سیستم کلی ˚ بر خالف ضعف در یک بخش یا جزء فردی ˚
اشاره دارد و با خط سیر هایی (همبستگی هایی) میان بیشتر یا تمامی اجزاء نشان داده می شود .از این رو ریسک
سیستماتیک در بانکداری با همبستگی باال و دسته بندی ورشکستگی های بانکی در یک کشور ،در چند کشور یا سراسر
جهان نشان داده می شود .ریسک سیستماتیک همچنین ممکن است در سایر قسمت های بخش مالی رخ دهد ˚ به عنوان
مثال در بازار های بورسی که به کاهش همزمان قیمت تعداد زیادی از اوراق بهادار در یک یا چند بازار در یک یا چند
کشور مشاهده می شود .ریسک سیستماتیک می تواند داخلی یا بین المللی باشد .ریسک سیستماتیک شوک مشترک به
ویژه در کوتاه مدت بیشتر از ریسک سیستماتیک زنجیرهای رخ میدهد .ریسک سیستماتیک وقتی رخ میدهد هم به
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صورت منطقی به نظر میرسد و هم در درجه اول در موسسات ورشکسته بروز می کند و به صورت رندم بانک های قادر
به پرداخت را به شدت تحت تاثیر قرار نمیدهد(کافمن  .)2666 ،و در اینجا اهمیت و ضرورت ریسک سیستماتیک در
بانک ها ملموستر میباشد.
آگاهی از مدیریت ریسک سیستماتیک در بانک پاسارگاد می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید .زیرا
اعتقاد بر این است که بازده سهام بانک تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده
یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد .در بازار سرمایه نیز ،سرمایهگذاران سعی دارند در جایی
سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها به ارمغان آورد و در این راستا به ریسک مربوط به سرمایهگذاری نیز
توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا میشوند که بابت آن مابه ازایی عایدشان شود و این مابه ازاء چیزی جز
سود بیشتر سرمایه گذاری ها نخواهد بود .از طرف دیگر ،بانک پاسارگاد نیز تالش دارد به گونهای فعالیت کند که هدف
اصلی صاحبان بانک (سهامداران) ،یعنی افزایش ارزش بانک ،را محقق نماید .در نتیجه ،اهمیت تحقیق در این است که
سرمایهگذاران و بانک ها می توانند با استفاده از نتایج تحقیق ،تصمیمات خود را تعدیل یا بر اساس آن تصمیمات جدیدی
اتخاذ نمایند (اسدی پور.)5935،
مسئله این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ریسک های سیستماتیک بر عملکرد بانک ها است که در این تحقیق تمرکز ما بر
روی بانک پاسارگاد می باشد.
 .3پیشینه پژوهش
 .1.3پژوهشهای داخلی
 ابوذری و همکاران ( )5939در تحقیقی چنین بیان کردند که مالیات بر درآمد شرکت ها ،سهم عمده ای از درآمد هایمالیاتی را شامل می شود و از سویی ،ریسک های سیستماتیکی که شرکت ها با آن مواجه هستند ،مالیات پرداختی را تحت
تأثیر قرار می دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت ها با ریسک سیستماتیک ،سود قبل از مالیات و سود انباشته
ابتدای دوره  219شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال  5919تا سال  5936با استفاده از روش پنل دیتای اثرات
تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان دهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات
پرداختی در بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است ،به طوری که از  219شرکت مورد بررسی،
ضریب ریسک سیستماتیک برای  39شرکت معنا دار شده است .تأثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت ها نیز متفاوت
است ،به طوری که در بعضی از شرکت ها تأثیر مثبت و در بعضی دیگر تأثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه
اسمی شرکت ها داشته است .همچنین نسبت های سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به
سرمایه اسمی شرکت ،رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تأثیر نسبت سود قبل
از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است.
 منصورفر و همکاران ( )5932در تحقیقی با عنوان « ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورساوراق بهادار تهران ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی» چنین بیان کردند که در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (32
شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره  0ساله از سال  5914تا  5913مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای
بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید .در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک
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پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران ،تعداد
پرسنل شعب ،مانده تسهیالت و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد .یافته های
تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی ،سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد .متغیرهای
کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت باالبودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف
گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیالت و سپرده ها با
نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری
مورد استفاده در این پژوهش دارد.
 پیری و همکاران ( )5932در تحقیقی چنین بیان کردند که حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه هایتجاری است .امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند مالک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای
مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود .در این بین،
ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در
تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون .)2656 ،مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و اثر ریسک سیستماتیک بر
ارزش افزوده اقتصادی است .به این منظور ،اطالعات بازار مالی  590شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین
سال های ( )5913-5913مورد مطالعه قرار گرفت .فرضیه تحقیق نیز با استفاده از مدل های اقتصادسنجی با دو روش داده
های تابلویی پویا و ایستا آزمون شد .نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش داده های تابلویی پویا رابطه منفی و
معکوسی بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.
 سالمی و همکاران ( )5932در تحقیقی چنین بیان کردند که وجود ریسک سیستماتیک عملکرد در بخش کشاورزییکی از دالیل اصلی بروز خسارت های سنگین در بخش کشاورزی و یکی از موانع توسعه نظام بیمه در کشور است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی وچود ریسک سیستماتیک و دامنه وشدت آن در محصول سیب در ایران صورت گرفته
است .در این راستا ابتدا مناطق تولیدی این محصول با روش پهنه بندی مبتنی بر رژیم های دمایی پهنه بندی شده اند .در
مرحله دوم ،با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی مرتبه اول در هر یک از پهنه های ایجاد شده وجود ریسک
سیستماتیک و شدت آن بررسی و در آخر ،با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی تکمیلی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر روی
عملکرد سیب اندازه گیری شده است.
 .2.3پژوهش های خارجی
 در پژوهش سم لنگفیلد و مارکو پاگانو ( )2651که برتعصب بانک ها در اروپا و تاثیر آن بر ریسک سیستماتیک و رشداقتصادی به عنوان عامل اصلی مورد مطالعه قرار گرفته است ،نتایج به دست آمده با مطالعه بر روی بانک های اروپایی نشان
داد که با افزایش سایز سیستم بانکی و بازار اوراق قرضه به طور مستقیم با ریسک سیستماتیک درارتباط بوده و کمتر در
معرض اثراتی چون رشد اقتصادی مخصوصا در زمان افول مسکن قرار گرفته است.
 در پژوهش جورج کافمن و کنت اسکات ( )2669نشان داد که ریسک سیستماتیک به ریسک یا احتمال شکست وخرابی در یک سیستم کلی ˚ بر خالف ضعف در یک بخش یا جزء فردی ˚ اشاره دارد و با خط سیر هایی (همبستگی
هایی) میان بیشتر یا تمامی اجزاء نشان داده می شود .از این رو ریسک سیستماتیک در بانکداری با همبستگی باال و دسته
بندی ورشکستگی های بانکی در یک کشور ،در چند کشور یا سراسر جهان نشان داده می شود .ریسک سیستماتیک
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همچنین ممکن است در سایر قسمت های بخش مالی رخ دهد ˚ به عنوان مثال در بازار های بورسی که به کاهش همزمان
قیمت تعداد زیادی از اوراق بهادار در یک یا چند بازار در یک یا چند کشور مشاهده می شود.
بریمبل ( )2669سودمندی اطالعات حسابداری را در ارزیابی ریسک سیستماتیک بررسی نمود .نمونه مورد بررسی درپژوهش وی  529شرکت برای دوره زمانی ( )5335 - 2666بود .وی با استفاده از روش ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیونی یک مدل جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک ارائه کرد .این مدل دربرگیرنده متغیرهایی از قبیل نسبت پوشش
بهره ،تغییرات سود ،اندازه شرکت ،رشد شرکت ،نسبت پرداخت سود ،نسبت جاری ،اهرم مالی و اهرم عملیاتی بود .این
متغیرها مجموعاً دارای توانایی تبیین  11درصد از تغییرات بتا (ریسک سیستماتیک) بودند.
 .4فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
ریسک سیستماتیک بر عملکرد مالی بانک تاثیر دارد.
فرضیات فرعی
ریسک سیستماتیک بر  ROAبانک تاثیر دارد.
ریسک سیستماتیک بر  ROEبانک موثر است.
 .5روششناسی پژوهش
برای گردآوری اطالعات در خصوص مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و به منظور گردآوری داده ها از
روش اسنادکاوی استفاده می شود .داده های مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده بانک پاسارگاد منتشر شده در
بانک اطالعاتی این بانک استخراج شده اند .داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات واقعی و داده های مربوط به
عملکرد مالی بانک پاسارگاد است .در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شده
است .مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری شده است و داده های مورد نیاز از
طریق مراجعه به سازمان مورد مطالعه و با استفاده از بانک های اطالعاتی جمع آوری شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی  4ساله (ابتدای سال
 5934الی انتهای سال  )5931می باشد .گزارشات مالی ترازنامه و گزارش سود و زیان و ریسک سیستماتیک طی سری
زمانی چهار ساله از بانک پاسارگاد انتخاب شده است.
 .6یافتههای پژوهش
 .1.6تعریف متغیرها
•

اندازه بانک (:)SIZE

اندازه بانک لگاریتم ارزش دفتری دارایی های بانک در نظر گرفته می شود.
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اهرم مالی:

از تقسیم کل بدهی ها(کوتاه مدت و بلند مدت) بر مجموع کل دارایی ها(جاری و غیرجاری) محاسبه می شود:
رابطه ()5

Total debt
×100
T otal asset

= Debt

که  Debtاهرم مالی Total debt ،مجموع بدهی ها و  Total assetمجموع دارایی ها می باشد.
•

متغیر مستقل (ریسک سیستماتیک):

متغیر مستقل این پژوهش ریسک سیستماتیک (� ) می باشد که برای هریک از شرکت های موضوع پژوهش با استفاده از مدل قیمت
گذاری دارایی های سرمایه ای ( )CAPMبه شرح زیر استفاده می شود:
رابطه ()2

R i ,t − Rf t = αi + βi (Rmt + Rft ) + ε i ,t

که در این مدل:
 :Ri,tنرخ بازده اوراق بهادار شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت تغییرات قیمت سهام در یک دوره به قیمت ابتدای دوره
 :Rftنرخ بازده بدون ریسک ،که به منظور محاسبه آن از نرخ بازده اوراق مشارکت بلندمدت استفاده میشود.
 = Rmtبازده پرتفوی بازار که برابر است با نسبت تغییرات شاخص قیمت سهام در یک دوره به شاخص قیمت سهام در ابتدای دوره.
 = �iشاخص ریسک سیستماتیک سهم  iمی باشد که برای محاسبه این شاخص ابتدا کوواریانس بین بازده سهام مورد نظر ( )Ri,tو
بازده پرتفوی بازار ( )Rmtمحاسبه و مقدار حاصله بر واریانس بازده پرتفوی بازار تقسیم می شود.
� =پسماندها
i,t
•

عملکرد بانک

در این تحقیق عملکرد بانک از میانگین حسابی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEو نرخ بازده دارایی ها ( )ROAمحاسبه می
شود.
•

:ROE

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید:
رابطه ()9
Net income
Equity

= ROE

که  Net incomeسود خالص پس از کسر مالیات و  Equityحقوق صاحبان سهام می باشد.
 : ROAنرخ بازده دارایی ها از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر دارایی ها به دست می آید:
رابطه ()4
Net income
Total asset

که  Net incomeسود خالص پس از کسر مالیات و  Total assetمجموع دارایی ها می باشد.

= ROA
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 .2.6مدل مفهومی تحقیق
مدل رگرسیونی تحقیق عبارت است از:
رابطه ()1

VAR i ,t = α + β1Risk it + β2 LEV it + β3SFit

که در آن  VARitمتغیر وابسته در هر فرضیه و  Riskitریسک سیستماتیک و  LEVitنسبت بدهی و  SFitاندازه شرکت و هریک
از  �iها ضرایب هر یک از متغیرهاست.

 .3.6آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :ریسک سیستماتیک بر  ROAبانک تاثیر دارد.
جدول نتایج فرضیه 5
���
��

t
1.97

sig
0.058

Constant
0.622

1.107

0.539

Risk
-0.44

-2.66

0.013

0.196

1.151

0.259

Lev
SF
F=3.018

R2=0.244

نتایج حاصل از فرضیه اول حاکی از این است که حدود  %9از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده
است و نیز ریسک سیستماتیک بر  ROAتاثیر ندارد.
فرضیه  :2ریسک سیستماتیک بر  ROEبانک موثر است.
جدول نتایج فرضیه 2
���
��

t
2.21

sig
0.035

Constant
-0.31

-1.68

0.104

0.156

-0.879

0.387

Risk
Lev
SF

-0.19
F=1.489

-1.05

0.30

R2=0.138

نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از این است که حدود  %5از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده
است و نیز ریسک سیستماتیک بر  ROEتاثیر ندارد.

بررسی تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک پاسارگاد

3

 .7نتیجهگیری
شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده
قرار می گیرد .به طور کلی ،ریسک با مفهوم احتمال محتمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و
طبقهبندیهای متنوع دارد .یکی از این طبقه بندی ها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است .تمامی اشکال ریسک
شامل عناصر مشترکی چون محتوا ،فعالیت ،شرایط و پیامدها هستند .طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک
عملیاتی است .مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک داللت دارد.
انواع ریسکها بر حسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی های
مناسب (انتقال ،اجتناب ،کاهش و پذیرش) است(.سترگ دره شوریف محمد ،عاپور ،محمود و دلوی ،محمدرضا .)5914
مدیریت ریسک شامل فرآیند تشخیص ،ارزیابی ،تخصیص و مدیریت تمامی ریسک های پروژهها بصورت یک پیامد
نامشخص وجود دارد .معموالً در مدیریت پروژه ریسک بدین صورت تعریف می گردد :ریسک محصول احتمالی یک
پیشامد است و در زمان هایی که پروژه با آن پیشامد مواجه می شود بوقوع می پیوندد .بهر حال ریسک همواره دو مفهوم را
با خود دارد «آینده و شک» .بنابراین حادثهای که مربوط به آینده نباشد و یا در مورد وقوع آن شک نداشته باشیم دیگر
ریسک تلقی نخواهد شد .هر چند ریسک ها مطابق فرهنگ لغات معموالً همیشه با ناکامی و شکست تعریف می شوند ولی
آنها می توانند با مجالها و یا فرصتهایی نیز همراه باشند .در هر صورت پس از شناسایی و به وجود آمدن بانک اطالعاتی
ریسک ،می بایست به تجزیه و تحلیل ریسک به منظور طبقه بندی و درجه بندی خطرات(فرصت ها) اقدام نمود .از طرفی
مدیران برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت دارند و افزایش درآمد و رشد در سود سالیانه
خود ،باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام شوند .از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سعی دارند که
منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاران به سود
مورد نظر خود دست نیابند ،اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این
امر منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .در ادبیات مالی ،ریسک به عنوان
احتمال اختالف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده است که با مدنظر قرار دادن تئوری پرتفوی و تئوری
قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ( )CAPMریسک ،به دو قسمت تقسیم می شود .دسته اول :شامل ریسک هایی
است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می باشند مانند ریسک مدیریت ،ریسک نقدینگی ،ریسک ناتوانی در پرداخت
بدهیها که به آن ریسک غیرسیستماتیک (کاهش پذیر) گفته می شود .از نظر تئوری این نوع ریسک از دگرگونی بازده
مازاد پیشبینی شدهای که به افت و خیزهای بازده مازاد ،در کل وابسته نیست سرچشمه می گیرد (دستگیر .)5911 ،دسته
دوم ریسک هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،و  ...می باشد و تحت عنوان ریسک سیستماتیک(�) شناخته می شود .که برابر با درجه تغییرات بازده
یک دارایی یا سرمایه گذاری خاص نسبت به تغییرات بازده مجموعه سرمایه گذاری بازار می باشد .عموماً چون این نوع
ریسک در اثر عوامل کل بازار به وجود می آید ،به طور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار موجود در بازارهای مالی تأثیر
می گذارد .عالوه بر آن به دلیل اینکه این ریسک در ارتباط با وضعیت کلی بازار و نوسانات آن است ،و در سبدی از
اوراق بهادار که به نحوی مناسب تنوع یافته باشد قابل کاهش نمی باشد به آن ریسک کاهش ناپذیر یا غیرقابل اجتناب نیز
گفته می شود .از این رو به دلیل این که ریسک سیستماتیک(�) غیر قابل اجتناب و کاهش ناپذیر می باشد ،می تواند در
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تصمیم گیری های مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران نقش بسزایی داشته باشد .زیرا که هم مدیران برای تعدیل کردن
گزارش های عملکردی خود ،و هم سرمایه گذاران برای تجدیدنظر در سرمایه گذاری منابع خود می توانند از آن بهره
گیرند .لذا اطالعات حسابداری مالی به عنوان نهاده مستقیم ساز و کارهای کنترلی شرکت ضمن منضبط کردن رفتار
مدیران در انتخاب پروژهها و فرصت های سرمایه گذاری ،مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می گردد .مضافاً،
اطالعات حسابداری موجب انباشت اطالعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می کند(رضازاده.)5911 ،
بانک ها در جریان فعالیت خود در معرض ریسکها قرار دارند .ریسک در واقع ،هزینه ای است که بانک بابت فعالیت
خود تقبل می کند و چشم انداز آن سود یا زیان است .اصل  59از اصول محوری نظارت بانکی موثر(اصول  21گانه
کمیته نظارت بانکی بال) تأکید می نماید :ناظران بانکی می بایست اطمینان یابند که بانک ها به درستی ریسک های فعالیت
خود را شناسایی ،اندازه گیری و کنترل می نمایند .به عبارت دقیقتر ،این اصل ناظران را موظف به ارزیابی سیستم مدیریت
ریسک بانک ها نموده است .منظور از ارزیابی سیستم مدیریت ریسک ،بررسی مجموع سیاستها و رویههایی است که
مدیریت بانک به وسیله آنها تالش دارد تا بازده حاصل از فعالیت های خود را حداکثر نماید ،آن هم در شرایطی که آثار
منفی پذیرش ریسکهای آن حداقل شود .سیستم مدیریت ریسک در برگیرنده  -5شناسایی -2 ،اندازهگیری-9 ،کنترل ،و
 -4نظارت بر ریسکها است .تمامی موسسات مالی و بانک ها در معرض ریسک نرخ بهره قرار دارند و در بررسی
خزانهداری آمریکا مشخص شده است که بیش از  36درصد موسسات با ریسک نرخ بهره مواجه می شوند( .اسدی پور،
.)5935
در این تحقیق به دنبال تاثیر ریسک سیستماتیک بر عملکرد مالی بانک پاسارگاد بوده ایم .نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیونی انجام شده بر روی داده های آماری به دست آمده از شرکت های مورد بررسی بیانگر آن است که ریسک
سیستماتیک بر نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد این رابطه منفی نشات گرفته از عواملی مانند
اهرم مالی ،ریسک حقوقی ،عدم تقارن اطالعات میان مدیران و سرمایه گذاران خارجی و ویژگی هایی همچون حاکمیت
شرکتی ،اندازه شرکت ،مالکیت مدیران و  )...می باشند.،
به مدیران و سرمایه گذاران توصیه می شود:
 -5تشخیص منابع ریسک
 -2اندازه گیری صحیح میزان ریسک
 -9ارزیابی میزان تاثیر ریسک مورد نظر بر کل سازمان و استراتژی های مالی
 .8منابع و مآخذ
 .5ابیلی ،خدایار و موفقی ،حسن ،)5932(،دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی ،تهران  :نشر شیوه.
 .2احمدپور ،احمد ،محمود یحیی زاده فر .)5919( .مدیریت مالی جلد اول ،تهران ،انتشارات آگاه.
 .9اداره مطالعات ریسک بانک صنعت و معدن ،)5916( ،مدیریت ریسک اعتباری و دستورالعمل رتبهبندی.
 .4اسدی پور ،نوشین ،5914 ،بررسی نقش و اهمیت نظارت مبتنی بر ریسک در نظارت بانکی و مقایسه آن با نظارت
تطبیقی ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ،تهران ،موسسه علوم بانکی.
 .1اسدی پور ،نوشین ،5911 ،بررسی نقش و اهمیت نظارت مبتنی بر ریسک در نظارت بانکی و مقایسه آن با نظارت
تطبیقی ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ،تهران ،موسسه علوم بانکی.
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Abstract
Banks are financial institutions that collect assets from a variety of sources and provide them with areas
that need liquidity. Hence, banks are the lifeblood of any country. The present study is an applied and a
retrospective, correlational-based, applied research with the aim of investigating and examining the
impact of systematic risk management on and on the financial structure of Pasargad Bank. The data of
this study are based on real data and financial performance data of Pasargad Bank. The statistical
population of the study includes all financial performance figures of Pasargad Bank over a 4 year
period (beginning of to 1977end of 2015). The results of the regression analysis on the statistical data
obtained from the surveyed companies indicate that systematic risk does not affect the rate of return on
equity. This negative relationship originates from factors such as financial leverage, risk Legal,
information asymmetry between managers and foreign investors, and characteristics such as corporate
governance, company size, ownership of managers, etc.
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