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Abstract  
For decades’ researchers have been trying to describe how banks decide about 

their revenue and liability structures to optimally meet the objectives of 

shareholders and management . There are various motivations for 

understanding this decision-making process.  From a bank’s perspective, it is 

crucial to benchmark its revenue and liability structure in an automated, 

algorithmic process, even though the ultimately applied strategy is an outcome 

of the board-level debate.  It can be part of the decision support system. Our 

perspective is a macro-prudential one.  We aim to find an appropriate 

description of banks’ optimal policies to study the relationship between 

funding structure on one side and lending activity and securities portfolio 

restructuring on the other side.  Within such a framework, possible reactions 

of banks to changing market conditions can be modeled. The optimization of 

revenue structures is incorporated into macro stress testing toolkits employed 

by central banks and supervisory authorities. 

Revenue portfolio selection is concerned with the allocation of capital among 

various asset classes, such as bonds, stocks, cash, and loans by commercial 

banks. The corresponding decision model and theory are called the portfolio 

selection model and investment portfolio theory, respectively. Choosing the 

best project portfolio out of a given set of investment proposals is a common 

and often critical management issue. Decision-makers regularly consider 

multi objectives and often have little a priori preference information available 
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to them. Given these constraints, they can improve their chances of achieving 

success by following a two-phase procedure that first determines the solution 

space of all efficient portfolios and then allows them to interactively explore 

that space. For this reason, project selection is essentially an optimization 

problem. 

The optimal structure of banks’ assets is an interesting problem both from 

banks’ management and regulatory perspective.  Banks may want to 

benchmark their asset structure by a theoretically optimal, model-based one 

which may be a convenient way to quantify the complexity of the relationship 

between different balance sheet categories.  From the macro-prudential 

perspective, it is crucial to predict how banks may respond to some adverse 

macro-financial scenarios considered by central banks and supervisory 

authorities.  The optimization-based analysis of banks’ asset structures is so 

far not present in the stress testing tools which are one of the most important 

components of the macro-prudential toolkit. The proposed model allows for 

analyzing theoretically optimal behavior of banks in adverse market 

conditions, which is a novelty in this respect.   This modeling approach gives 

the theoretical background for studying macroeconomic developments. One 

important aspect of banks’ responses is the deleveraging risk implied by 

unfavorable developments in banks’ economic environments. 

A portfolio is a collection of stocks held by an institution or individual which 

may be more reliable than an individual stock. Investment in the portfolio may 

be less risky with less gain as compared to an individual stock, but deciding 

to choose the best portfolio by the decision makers as either investor or 

financial manager. Portfolio selection is a process of choosing which assets 

and in what proportion will best respect the investor's preferences for 

achieving an expected return with minimum risk. To face the complex market 

competition in the extremely competitive business environment, financial 

institutions try their best to make an ultimate policy for portfolio selection to 

optimize investor returns. The risk was quantified such that investors could 

analyze risk-return choices. Moreover, quantification of risk enabled investors 

to measure risk reduction generated by diversification of investment. So, it is 

essential to diversify the investment that is essential to create an efficient 

portfolio. The researchers are always investigating to enhance the framework 

by applying sophisticated quantitative or qualitative techniques. A portfolio 

selection problem may be considered a multi-criteria decision-making 

problem, where the portfolio may consist conflicting nature of criteria. AHP 

is a very popular method utilized by researchers in many domains like 

engineering, science, etc. One is to use a multi-criteria decision approach to 

choosing the optimal system. 

The present study aimed to optimize the income basket of Ansar Bank, and 

for this purpose, the main objective and collective purpose of Ansar Bank have 



 99                                                                                             بانک انصار  یسبد درآمد سازینهیبه

been identified. Then, in sub-descriptions, each objective is considered as a 

function of income basket items and the coefficients of these substructures 

were estimated using the analytical hierarchy process (AHP) econometric 

method and linear planning method. The main purpose of the complete linear 

planning model will form. The results show that the benefit of optimal 

granting facilities in the Ansar Bank's income basket is 64%, while the 

benefits of granting facilities in the Ansar Bank's income basket are currently 

72%. Also, the profit from investment and optimal deposit in the income 

basket of Ansar Bank is 22 percent, which is currently 14 in Ansar Bank's 

income basket now. The requirement for its optimal level in the income basket 

of the Ansar Zero Bank is obtained, while the boundary in the income basket 

of Ansar Bank is one percent. There is also an optimal amount of fees in the 

Ansar Bank's income basket of 11%, in which the Bank of Ansar Bank is 7%, 

and the optimal amount of profit derived from currency exchanges is 1%, and 

this is also in the Bank of Ansar Bank exchange to 1 percent. The optimal 

amount of other income in the Bank of Ansar Bank is 1%, while its share in 

the income basket of Ansar Bank is 5%, and this percentage should be 

reduced. 

Keywords: Optimization, Portfolio Revenue, Linear Programming Model 

JEL Classification: C02, C53, E43, G17
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 بانک انصار  یسبد درآمد  یسازنهیبه

       مرتضی درخشان
و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،   ی دانشکده علوم ادار   گروه اقتصاد،  ،ی علوم اقتصاد   ی دکتر

 رانیاصفهان، ا

   وندآرام سپهری
و اقتصاد، دانشگاه   ی دانشکده علوم ادار   گروه اقتصاد،،  یاقتصادعلوم  کارشناس ارشد  

 ران یاصفهان، اصفهان، ا

 محسن امیرخانلو 
مدیر  ،یمال  تیریمد  ی دکتر  ی دانشجو اداری، یتگروه  علوم  و  اقتصاد  دانشکده   ، 

 ه یترکارزروم، دانشگاه آتاتورک، 

  چکیده
منظور تابع هدف    نیا  یبرا  .بانک انصار پرداخته است  یسبد درآمد  یسازنه ی پژوهش حاضر به به

عنوان  از اهداف به  کیهر    ،یفرع  توابعی  در   سپس.  استشده   ییبانک انصار شناسا  یو جمع  یاصل

 یهاشبا استفاده از رو  یتوابع فرع  نیا  بیکه ضرا  شودیمدر نظر گرفته  یاز اقالم سبد درآمد   یتابع

شد و با تابع  زده   نیتخم  یخط  یزیرو روش برنامه  یسنج، روش اقتصاد(AHP)  یسلسله مراتب  لیتحل

اصل برنامه   ی هدف  تشک  یخط   یزیرمدل  را  نتا  لیکامل  داد.  م  جیخواهند  سود    دهدینشان  که 

انصار    یدر سبد درآمد  نه یبه   ییاعطا  الت یتسه بوده در  64بانک  تسه  یحالدرصد    الت یکه سود 

  گذاری هیسود سرما  نیچندرصد است. هم  72بانک انصار در حال حاضر    ی در سبد درآمد  ییعطاا

بانک انصار    یقلم در سبد درآمد  نیدرصد است که ا  22بانک انصار    یدر سبد درآمد  نهیو سپرده به

دست آمده  هبانک انصار صفر ب   یآن در سبد درآمد  نهیبه زانیاست. وجه التزام م  14در حال حاضر 

کارمزد  نه ی به  زانیم نیچندرصد است. هم کیبانک انصار  یه وجه التزام در سبد درآمدک  یالحدر

بانک    یدرصد در سبد درآمد  ن ای  که   استدست آمده درصد به  11بانک انصار    ی در سبد درآمد

در سبد    زان یم  ن یدرصد است و ا  یک  ی سود حاصل از مبادالت ارز  نه یبه   زان یم  . درصد است  7انصار  

بانک انصار   یدرآمدها در سبد درآمد   ریسا  نه یبه زانیدرصد است. میک    زیانصار ن  انکب  یدرآمد

 . ابدیکاهش    د یبادرصد است و    5بانک انصار    یدر سبد درآمد  آن   که سهم  یدرصد است در حال  1
 ی خط یزیربرنامه  مدل  ،یسبد درآمد ،یسازنه یبه :هاواژهکلید

 JEL: 17, G43, E53, C02Cبندی طبقه
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 مقدمه

خصوص  های مالی و حقیقی اقتصاد ارتباط معناداری با یکدیگر داشته و بهیافته، بخش در دنیای توسعه

پردازد  گذاری میهای سرمایه سوی طرحهای مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن بهبخشی از فعالیت 

سزایی در رشد بخش حقیقی اقتصاد  ههای درآمدی مختلف، تاثیر ب رویه و نحوه تقسیم منابع مالی بین  

یابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع و درآمدها  دارد. دست

 ,Farhang)  پذیر نیستها به سهولت امکاندر سطح اقتصاد ملی است و این بدون کمک بانک

EsnaAshari, Abolhasani, Ranjbar Fallah & Biabani , 2016 .) 

درون بانک در جهت  مردمها  به  ویژه  اهتمام  و  اقتصاد  دانشزایی  از  محوری،  که  عدالت  و  بنیانی 

می مقاومتی  اقتصاد  اصلی  میمعیارهای  ایجاد  باشند،  و  منابع  تجهیز صحیح  و  تخصیص  به  بایست 

پذیری )شکنندگی( و ایجاد پایداری اقدام نمایند تا  آسیب ترکیب مناسب درآمدی در مسیر کاهش 

های اقتصاد مقاومتی به ترتیب بر اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی  سیاست   19و    9به بندهای  

کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت  

ش با  همراه  اقتصاد  واقعی  سالمفافبخش  و  اقتصاد  یسازی  دست  است،  آن    ابد سازی 

(Miyangaskari, Yakideh & Gholizadeh, 2017 .) 

مشاع  ها در تعریف اصول حسابداری به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیردرآمدهای بانک

را به  توان این درآمدها  بندی خرد تر از درآمدهای فعالیت بانکی میاست که در دسته تقسیم شده 

نامه  اسنادی، ضمانت  اعتبارات  بانکی، درآمد کارمزد  از سود تسهیالت  ها، درآمد  درآمد حاصل 

بانکداری اختصاصی برای مشتریان و ... تقسیم بندی نمود که مجموعه متنوعی از درآمد را برای  

 (.  Ebrahimi, Shahriyari, & Mehman-navazan, 2016) اند  شبکه بانکی کشور ایجاد نموده 

انصار   بانکبانک  به  ها  نیز مشابه سایر  برای دستیابی  ایران  مالی در  نظام  از  عنوان بخش مهمی  به 

اهداف خود نیازمند مطالعه و تحقیق در جهت ترکیب و تنوع درآمدها به عنوان یک متغیر جریان 

ر این است  باشد. برای این منظور مسئله اصلی پیش روی بانک انصاهای انباشت( می )در مقابل متغیر

از درآمدها ترکیبی  قابل دسترسیکه  بانک، می   ی  به سوی  در سبد درآمدی  مالی  نهاد  این  تواند 
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ها در نظام  اهداف خود هدایت کند. الزم به ذکر است اهداف و یا وزن اهداف در هر یک از بانک

ک دیگر بهینه  تواند متفاوت باشد. بنابر این لزوما ترکیب درآمد یک بانک برای بانمالی کشور می

ها متفاوت بوده و در هر سهم بازار باید بهینه جدیدی را  نیست. جدای از اینکه سهم بازار برای بانک 

 دنبال کرد.

های مختلف  آن را تسهیالت اعطایی در سال   70تا    60های بانک که  در  بانک انصار با توجه به دارایی

ناشی از سود تسهیالت اعطایی را به خود  های  درصد از مجموع درآمد   80دهد و حدود  تشکیل می

تسهیالت اعطایی نزدیک به دو سوم سبد درآمدی بانک انصار را تشکیل داده  .  اختصاص داده است

تواند تحولی بزرگ در سبد درآمدی به حساب  درصدی در این درآمد می  6است و کاهش بیش از  

مالی    آید. سال  پایان  برای  اعطایی  تسهیالت  برابر  برای    1396سود  انصار  بانک 

درصد وزن جمع درآمدهای مشاع و غیرمشاع    73باشد که حدود  ریال می  35،934،705،000،000

باشد  ریال می  4،578،456،000،000گذاری و سپرده برابر  دهد. همچنین سود سرمایهرا تشکیل می

حدود   می  9که  تشکیل  را  درآمدها  وزن  سال  درصد  برای  همچنین  انصار  96دهد.  در    بانک 

،  0درآمدهای غیر مشاع شامل وجه التزام، درآمد کارمزد، مبادالت ارزی و سایر درآمدها به ترتیب  

 دهند.  درصد وزن کل درآمدهای بانک انصار را تشکیل می 9و  1،  7

بانک   درآمدی  سبد  بهینه  ترکیب  ایران،  اقتصاد  همچنین  و  جهانی  اقتصاد  تحوالت  به  توجه  با 

بینی کرد که احتماال وضعیت موجود سبد  توان پیش ا طبیق یابد. بنابراین می بایست به صورت پویمی

ای با وضعیت مطلوب ترکیب بهینه در سبد درآمدی این بانک داشته  درآمدی بانک انصار نیز فاصله 

های بانک انصار سبد مطلوب  باشد، که برای شناخت آن، اوال باید بر اساس اهداف، معیارها و آرمان 

و سپس ترکیب بهینه درآمدها برای دستیابی به این اهداف شناسایی گردد و در نهایت    ترسیم شود

راه  به سبد مطلوب  تغییر سبد موجود  پیشنهاد گردد.برای  این    کارهای عملیاتی  در مجموع مسئله 

ای از انواع درآمدهای مشاع و غیر مشاع باید در سبد درآمدی  پژوهش این است که چه ترکیب بهینه 

 بانک انصار ایجاد شود، تا بیشترین شتاب در دستیابی بانک انصار به اهداف خود را ایجاد نماید؟ 
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ترکیب   و  درآمد  که  نمود  توجه  نکته  این  به  باید  تحقیق  این  اهمیت  و  ضرورت  شناخت  برای 

آید و  ترین و مهمترین متغیرهای مدیریت یک نظام مالی به حساب میدرآمدهای بانک جزء اصلی

تواند  مین جهت انحراف سهم هر یک از انواع درآمدهای موجود در سبد درآمدی بانک می به ه

حرکت بانک در دستیابی به اهداف خود را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. نکته دیگر که باید حتما  

مورد توجه قرار گیرد این است که جدای از ضرورت مطالعه ترکیب بهینه درآمدهای بانک، پویایی  

 ای دارد.  های بهینه اهمیت ویژه به به روز این سهم و محاس

در بخش سوم  و    پرداخته خواهد شدپژوهش    مبانی نظریبرای این منظور در بخش دوم به بررسی  

چهارم روش شناسی پژوهش آورده شده است و بخش  . در بخش  خواهد شدمرور    پیشینه پژوهش

تشکیل داده و اجزای آن مورد بحث قرار    مدل بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار راپنجم نیز  

جمع    هفتمگیرد و در بخش  نتایج بدست آمده در مدل مورد تحلیل قرار می  ششمگیرد. در بخش  می

 گردد. بندی و پیشنهادات سیاستی حاصل از آن بیان می

 مبانی نظری 

محل پرداخت    ها ازبسیاری از افراد، شیوه سنتی بانکداری را که در آن بخش اعظم درآمد بانک 

دانند و معتقدند  کند، غیر قابل تغییر و انعطاف میتسهیالت به افراد )حقیقی و حقوقی( تحقق پیدا می

شود،  آوری وجوه )منابع( و پرداخت آن در قالب تسهیالت خالصه میوظیفه اصلی بانک به جمع

نحوی که سهم  به   های پیشرفته در حال تغییر و دگرگونی است، اما سیستم کسب درآمد در بانک 

طور مرتب در حال افزایش است. ارایه خدمات اعتبارات  کسب درآمد از محل ارایه خدمات آنها به 

وارداتی )ارزی و ریالی(، ارایه انواع خدمات نوین ارزی، بانکداری الکترونیکی،    _اسنادی صادراتی

المللی بخشی از خدمات نوینی  ای مالی و استفاده از ابزارهای مشتقه در بازارهای بین خدمات مشاوره 

انجام میاست که بانک  به حاشیه سود مطلوب آرزوی دیرینه  ها  بتوان گفت دستیابی  دهند. شاید 

مدیران است، لذا افزایش حاشیه سود در بخشهای ذکر شده با تنوع خدمات و تقلیل بهای تمام شده  

 (. Krink, Mittnik & Paterlini, 2009) پذیر استآن امکان
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دانند که در پیکر مؤسسات مالی و انتفاعی جریان دارد، طبیعی  برخی درآمد را به مثابه خونی می  

است با قطع آن مشکالت فراوانی پدید خواهد آمد. یکی از مهمترین اهداف مدیران در مؤسسات  

ود  کردن ثروت و سود سهامداران )مالکان( است، چون از تقابل درآمد با هزینه، سانتفاعی حداکثر

دادن کارایی ها عالوه بر نشانخصوص بانک آید. اهمیت کسب آن در مؤسسات مالی بهدست می  به

اعتماد عمومی می است. کسب  اعتماد عمومی  برای جلب  انسانی، عامل مهمی  برای  نیروی  تواند 

 (. Zhi-qiang, 2012) ها مفید باشد کمک به رشد سودآوری بانک 

انجام خدمات قابل ارایه به مشتریان که سبب افزایش دارایی   در مؤسسات خدماتی، وجوه حاصل از 

شود. برخی درآمد را ورود وجه نقد یا مطالبات  میشود، درآمد نامیده و حقوق صاحبان سهام می

شده  های اعمالای دیگر افزایش درآمد را نتیجه سیاست اند، عده ناشی از انجام خدمات تعریف کرده 

همه تالشی  دسترنج  و  دانسته مدیریت  میجانبه  که  به  اند  مؤسسه  رسیدن  راه  در  مهم  عاملی  تواند 

ه  ئ اهدافش باشد. افزایش درآمد سبب افزایش سرمایه مشهود، ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از ارا

ه آن  ئشود که همزمان با ارایه خدمات، بهای اراشود. درآمد نقدی هنگامی کسب میخدمات می

شده در حین انجام  ئهاخذ شود. در حالتی دیگر ممکن است بهای خدمات ارا  صورت نقد از مشتریبه 

شود که  آن دریافت نشود و به بعد موکول شود. به هرحال اهمیت ایجاد درآمد هنگامی بارزتر می

بقادرمی افزایش درآمد وابسته است. از طرف  یابیم  به  اهداف مؤسسات گوناگون  ، رشد و تحقق 

 & Doan)د شوپذیر میهای مالی عملکرد با افزایش درآمد امکانو نسبت   هادیگر، بهبود شاخص

et al, 2018 .) 

بارزتر می اهداف مؤسسات  شود که در میاهمیت ایجاد درآمد هنگامی  بقاء، رشد و تحقق  یابیم 

بانک از  بسیاری  است.  وابسته  درآمد  افزایش  به  سیستم  گوناگون  از  گذر  حال  در  کشور  های 

سنتی بانکداری    بانکداری  سیستمهای  به  شدن  مجهز  هستند.  الکترونیکی  بانکداری  سوی  به 

ها طول خواهد کشید. بر  های گزافی است که بازده آتی آن سالالکترونیک مستلزم صرف هزینه 

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، پذیرش درخواست کشورهای متقاضی    12اساس ماده  
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سازی ای است که بخشی از آن به آزاد ایت ضوابط و شرایط ویژه عضویت در این سازمان مستلزم رع

 شود. نرخ خدمات سیستم بانکی کشور مربوط می

یکی از مهمترین و بهترین مزایای خدمات بانکی، وصول کارمزد و درآمد حاصل از آن به محض  

سبت به  های یک بانک نارایه خدمات است. چنانچه نسبت کارمزدهای اخذ شده به مجموع دارایی

ها با توجه  رقبا کمتر باشد، ممکن است عالمتی بر ناکارایی باشد. بنابر این باید ترکیب بهینه درآمد 

قید  چنین  درآمد به  برای  و  بگیرد  قرار  محاسبه  مورد  سایر  هایی  و  بانکی  خدمات  از  ناشی  های 

پژوهش به این مسئله به طور  در این  که    درآمدهای ناشی از تسهیالت و ... سهم بهینه محاسبه شود 

 دقیق خواهیم پرداخت. 

-ها و موسسات مالی مدیریت بهینههای بانکها در مدیریت دارایی و بدهی ترین فعالیت یکی از مهم

مدیریت سبد درآمدی  های مالی عدمسازی سبد درآمدی بانک است و یکی از عوامل مهم بحران 

 & Nguyen)ه سیستم بانکی یک کشور تحمیل کند  به بدن  تواند ریسک زیادیبانک است که می

Vo, 2015  .)بندی  مشاع تقسیمربا درآمدها به دو دسته درآمدها مشاع و غیرداری بدونکدر نظام بان

بین بانک و مشتریان ایجاد کرده شده  بین میان  است. تفاوتاند که روابط متفاوتی را  هایی در این 

 (.  Hoseini & Mostafavi, 2016)با و بانکداری رایج وجود دارد ربانکداری بدون

مقایسه ساختار درآمد هزینه بانکداری بدون ربا و بانکداری رایج در دنیا اقالم درآمدی بسیار متنوع  

های تجاری در  کنند. بانکها از طریق ارائه خدمات متنوعی اقدام به کسب درآمد میاست و بانک

و   1ای بانک های بهره دسته درآمد را در سبد درآمدی خود دارند که به درآمدسایر کشورها دو  

 (.  Salehi, Salehi & Jafari Eskandari, 2014)بانک شهرت دارند  2ای های غیر بهره درآمد

   ایهای بهرهالف( درآمد 

شود.  گفته می  ای های بهره کنند درآمدها در طول یک دوره مالی کسب میای که بانک به مقدار بهره 

دهند و در قبال آن بهره دریافت  ها میهای تولیدی و تجاری که بانکاین درآمدها معموال از وام 

 آید. دست می هکنند بمی
 

1. Interest Income 
2. Non-Interest Income 
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 ای  بهرههای غیرب( درآمد 

های  شود که از پرداختیها و موسسات اعتباری میای شامل درآمدهایی از بانکبهره های غیردرآمد

بانک شده  ارائه  خدمات  به  میمربوط  شامل  را  بانکی  درآمدهای  سایر  یا  و  درآمدهای  ها  شود. 

ا تغییر  ها بها در شبکه بانکی کشور تأثیر دارند. اغلب بانک ای بر سودآوری و ریسک بانکغیربهره 

ای روی  در شرایط اقتصادی در کشور و گسترش بانکداری در ایران به کسب درآمدهای غیربهره 

 اند.  آورده 

ها  و بانک  افت یوام کاهش    انیداده شده به متقاض   ص یاعتبار تخص  ر، یاخ  ی دهه  یخالل بحران مال  در

  ان یم  نیدند. در اخود حرکت کر  درآمدی سبد    یساز  نهیبه سمت به  ی دیجد  ی هااستیبا اتخاذ س

.  ود ب رسانی  خدمت  ره یاز دا  انیاز مشتر  یمنابع و حذف برخ  یبند  ره یج  ،یاقدام مؤسسات مال  ن یاول

  ی م لیخود را تشک ی سود، پرتفو یمختلف اصل تطابق و حداکثر ساز کردیدو رو ی ها بر مبنابانک

  ن یدهد. ایم  ل یتقاضا تشک  یخود را بر مبنا   ی هاییدارا  یدهند. بر اساس اصل تطابق، بانک پرتفو

سود و    یتا بانک با توجه به نرخ ها  شود  یسود سبب م  یحداکثر ساز  کردیاست که رو  یدر صورت

ترک   سکیر پرتفر  یبیمختلف،  درآمدی از  نما  ی  حداکثر  را  سودش  که  کند  انتخاب  ادیرا    ن ی. 

سازی سبد درآمدی بانک انصار    نهیبه دنبال کشف به  قیبه طور دق  رانیبار در ا  نی اول  یپژوهش برا

شود و عالوه بر    تیحما  هیسرما  تیو کفا  یبودجه ا  ،یاسیس  یها   ت یکه از محدود  یبه نحو  است

راستا با توجه به    ن ینک به همراه داشته باشد. در ابا  یرا برا  درآمد  نیشتریب  سکیر  نیآن با کمتر

  و بودن    یکاربرد  ،ییحوزه و استخراج مدل ها، همه آنها بر اساس کارا  نیمطالعات انجام شده در ا

  ی شده و مدل ها  ی بند  بیپژوهش ترک   ن یا  ی در مطالعه مورد  رهایمربوط به متغ  ی داده ها  یدسترس

روش برنامه  بانک انصار انتخاب شده است. پس از انتخاب مدل ها، با استفاده از    یمناسب برا  یاضیر

 شده اند.  یشده و در انتها اعتبار سنج یساز نه یبه ریزی خطی

 پیشینه پژوهش 

های کشور بسیار محدود است، اما با  یابی سبد درآمدی در بانکتحقیقات انجام شده در زمینه بهینه

بسیار شده،  انجام  راه جستجوی  تحقیقات،  از  روش ی  و  یابی  کارها  بهینه  برای  توجهی  قابل  های 
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اند، که مراحل اجرای مدل آنها برای این  سبدهای دارایی و بهینه یابی در سایر موضوعات ارائه داده 

کند تا مراحل عملیاتی  پژوهش قابل استفاده است. آشنایی با این تحقیقات به این پژوهش کمک می

ق در بهینه یابی سبد درآمدی مورد بانک انصار بهتر طراحی شود. در قسمت  و روش شناسی تحقی

پیشینه پژوهش ابتدا به بررسی پیشینه های خارجی و سپس به بررسی و مرور مطالعات انجام شده در  

 داخل کشور خواهیم پرداخت.

 (2021  ) Uddin, Majumder, Akter & Zaman « با عنوان  پژوهشی  و    ایآدر  تنوع درآمد 

  « به ایپانل پو  یهاداده   لیو تحل  هی؟ تجزتاثیر دارددر بنگالدش    یبانک   یسودآور  ی بانک برهاییدارا

بانک  راتیتأث  یبررس دارا  یتنوع  تنوع  و  تنوع درآمد  مثال  عنوان  بر سودآوریی)به    ی ها بانک  ی ( 

تا    2007های  بانک طی سال  32برای  های تابلویی  پرداختند. در این پژوهش از روش داده   ی بنگالدش

  ی بر سودآور   ییتنوع درآمد و تنوع دارا  بین  یارتباط مثبت  که  دهدیها نشان مافتهاستفاده شد. ی  2016

را از تنوع درآمد و    خود  توانند سودیها مدهد که بانک ینشان م  جینتا  ن،ی. بنابراوجود دارد  بانک

   افزایش دهند.ها ییتنوع دارا

 (Githaiga (2020   ریتأث  یبررس  در پژوهشی با عنوان »تنوع درآمدی و کیفیت سبد تسهیالت« به  

کشور و    67  از   ی نمونه ا  شامل  مطالعهاین  .  پرداختند  الت ی سبد تسه  ت یفیبر ک   ی بانکتنوع درآمد

 گاه یها از پاداده باشد.  می  2018تا    2016های  سال  سه ماهه در دوره   یبخش بانک  یمال  یگزارش ها

  ن ی ا  های تابلویی تخمین زده شد. داده   ونیرگرس  ق یو از طرشدند  پول استخراج    یالملل  ن یصندوق ب

  داد نشان    جینتا  همچنین.  دادرا کاهش    التی سبد تسه  تیفیدهد که تنوع درآمد، ک یمطالعه نشان م

 .  شودمی التی سبد تسه تی فیبهبود ک  ی موجبکه رشد اعتبار و عملکرد بخش بانک

(Radović, Radukić & Njegomir (2018  پژوهش بررسی  در  مدل    یبه  از  استفاده  امکان 

بازار سرما  نه ی به  یاز پرتفو  ی سبد  جاد یا  یبرا  تزیمارکو   ن ییتع  یاند. برادر صربستان پرداخته  هیدر 

از    یاآنها نشان داده که مجموعه   جی. نتاکردنداستفاده    انسیوار  - نیانگیم  از مدل  سک،یبازده و ر

 داشته باشند.  یکمتر سکیر توانندیم ن،یبازده مع یکه به ازا  دارند  وجود  نهی به  یسبدها
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(Metawa, Hassan & Elhoseny (2017    در پژوهشی با عنوان »الگوریتم ژنتیکی مبتنی بر مدلی

-الگوریتم ژنتیک در تصمیمهای هوشمند نظیر  برای بهینه سازی تصمیمات وام بانکی« از تکنیک

نمودند. در این پژوهش با چارچوبی   انکی نظیر اعطای تسهیالت استفاده گیری در فضای عملیات ب

شود که با  سازی اهداف مالی بانکی شامل افزایش سود و کاهش احتمال خطا ایجاد میبرای بهینه

این است که در روش    آید. نتایج به دست آمده حاکی ازجستجوی پویای تصمیمات به دست می

یابد. در این پژوهش نتایج  درصد کاهش می 50درصد تا  12پیشنهادی زمان نظارت بر تسهیالت از 

وامدر گروه  تایی مورد  های سه گانه  به صورت دو  و شرکتی  های مصارف شخصی، خرید خانه 

 گیرد. بررسی قرار می

(Tan (2016    در پژوهشی با عنوان »تاثیرات ریسک و رقابت بر سودآوری بانک در چین« بر اثرات

بانک چین، سودآوری بانک تا حد کمی پایداری دارد؛ درحالی   41ریسک و رقابت بر سودآوری 

های چینی پیدا نشد؛ ولی اثر مبهم ریسک بر سودآوری  که هیچ اثر قوی از ریسک و رقابت در بانک 

های چینی  به این حقیقت که حکومت چین هنوز تأثیر قوی یا حمایت زیادی از بانک   تواندبانک می

ای و  های الزم درباره درآمدهای غیربهره کند، نسبت داد. در داخل کشور نیز با وجود پیگیری می

 اثرات آن تحقیقی مشاهده نگردید. 

(Engle, Moshirian, Sahgal & Zhang (2014  در« با عنوان  پژوهشی  بهره آدر  غیر  ای  مد 

ای را با درنظرگرفتن درجه  بانک و ثبات مالی جهانی« ارتباط بین ریسک بانکی و درآمد غیربهره 

هایی که در سیستم بانکداری  تمرکز سیستم بانکداری کشورها بررسی کردند. آنها دریافتند که بانک 

طوح باالتری از درآمدهای  های موجود در ژاپن و آمریکا( سبا تمرکز پایین قرار دارند )مثل بانک

ای دارند، ولی کمکی به کاهش نوسانات سود نشده و با سطح باالی ریسک سیستمی روبرو  غیربهره 

 هستند. 

(Pagnoncelli & Cifuentes (2014    در پژوهشی با عنوان »ارزیابی ریسک اعتباری سبد درآمد

رویکرد   از  بیان سود حاصل  و  اعتباری  ریسک  ارزیابی  به  و روشن«  عبارات صریح  از  استفاده  با 

پیچیده می مالی  اهرم  نشان میساختار  نتایج  به  پردازد.  رفته  از دست  انتظارات  از  استفاده  دهد که 
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اعت ریسک  برای  پروکسی  یک  گمراه عنوان  توسط  باری  پراکندگی  اثرات  زیرا  است،  کننده 

های مدیریت ریسک قابل استفاده  ها برای بهبود رویه شود. پیامدهای این یافتههمبستگی معرفی نمی

 است.  

(Georgiev (2014    .مسألۀ تخصیص دارایی در چارچوب روش میانگین واریانس را مطالعه کرد

به نظری  الگوی  یک  وی  راستا،  این  سرمایهینه در  سبد  برای  سازی  و  کرد  مشخص  را  گذاری 

کار برد. در بخشی از این مقاله،    به  2013تا مارس    1990های تابلویی، دورۀ زمانی مارس  داده مجموعه

بازده دارایی از برآورد  الگوی جدیدی  پیشنهاد کرد که آن  وی  تاریخی  ها  بازده  با سه الگوی  را 

ای و بازده برآوردشده بر مبنای متغیرهای بنیادی  های سرمایهاراییگذاری د ها، الگوی قیمت دارایی

 کار برده است.  گذاری بهسازی سبد سرمایهترکیب کرده است و در مسألۀ بهینه  Tبنگاه 

(Koosha & Gharib (2019  با عنوان »بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه    در پژوهشی

سازی سبد  گوریتم ژنتیک )مطالعه موردی بانک انصار(« جهت بهینهبانکداری خرد با استفاده از ال

ریزی غیرخطی )دو تابع هدفه و تک تابع هدفه(  تسهیالت مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه

نتایج حاصله، جواب طبق  است.  استفاده شده  آرمانی  مدل  واقعی و  مقدار  با  شده  ارائه  بهینه  های 

ت به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی  تخصیص داده شده تسهیال

بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیالت و میزان تسهیالت نکول شده، نتایج  

 بهتری را ارائه داده است.  

(Farhang & et al (2016   غیربهره »درآمد  با عنوان  و سودآوری در  در پژوهشی  ای، ریسک 

ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی « اثر درآمد غیربهره نعت بانکداری ص

دهد  یافته سیستمی بررسی کردند. نتایج نشان میبا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم  1393  -  1384

د  شو ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران میافزایش درآمد غیربهره 

و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز 

گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکالت کنونی نظام بانکی ایران،  ها میموجب افزایش ریسک بانک
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ی تواند به عنوان یک راه حل اساسای میها از طریق درآمدهای غیربهره توجه به درآمدزایی بانک

 و مهم مورد توجه قرار گیرد.  

 (Shahchera & Jouzdani (2016  پذیری درآمدها و سودآوری در  در پژوهشی با عنوان »تنوع

ها با تغییر در شرایط اقتصادی در کشور و گسترش اغلب بانک  بیان کردند که شبکه بانکی کشور«  

غیربهره  درآمدهای  کسب  به  ایران  در  آورده بانکداری  روی  پژوهش اند.  ای  این  روش  از    در 

–1392بانک فعال در شبکه بانکی کشور و از سال )  25های تابلویی پویا با توجه به  اقتصادسنجی داده 

ای دارای تأثیر مثبت بر  دست آمدهدرآمدهای غیربهره س نتایج به شده است. بر اسا   استفاده  (1358

ها  ها و تأثیر منفی بر ریسک بانکی است. در شبکه بانکی کشور بیشتر درآمد بانک سودآوری بانک 

 یابد.  ای اختصاص میای و کمتر به درآمدهای غیربهره به درآمدهای بهره 

(Ebrahimi, Shahriyari & Mehman-navazan (2016    در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر

تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« تأثیر تنوع درآمدی   

 1392تا پایان سال1388بر عملکرد  بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  

ها شخص شد که تنوع درآمدی و نرخ بازده دارایی گیرد. با انجام این تحقیق ممورد بررسی قرار می

اثری مثبت و نسبت هزینه به درآمد اثر منفی برعملکرد  بانک دارند. همچنین نتایج نشان می دهد  

 که نسبت مالکیت و نیز اندازه بانک بر عملکرد بانک اثری ندارند. 

(Tavassoli (2015  ک با مدیریت سود در  در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه سبد درآمدی بان

بانک  فعال در کشوربانکهای خصوصی«  قرار گرفت  های خصوصی  بررسی  و دوره زمانی    مورد 

باشد و بر اساس نتایج بدست آمده ارتباط معناداری و معکوس  می   92تا    89های  مورد بررسی سال

ه نحوی که  بین استراتژی درآمدی اتخاذ شده توسط مدیران بانک و مدیریت سود مشاهده گردید ب

بانک بیشتر میهر چه درآمد  به سمت درآمدهای کارمزدی  رود، مدیریت  های خصوصی کشور 

توانند  داران از صورتهای مالی بانک میسود در بانک کاسته شده و دستکاری سود کمتری را سهام 

 انتظار داشته باشند. 
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یابی سبد درآمدهای  در جهت بهینه ها  یابی از سهام و سایر انواع دارایی بهینه ابتدا  در این پژوهش،  

ها و پارامترهای بانک  یابی بر اساس ترازنامه و داده این بهینه  سپسگیرد.  بانک مورد استفاده قرار می

اهداف  مدل  در ادامه شود و  انصار تنظیم می  به  با توجه  بهینه،  به ترکیب  برای دستیابی  سازی الزم 

توان با پارامترهای جدید و تغییرات جزئی در مدل ترکیب  شود و هر ساله می بانک انصار انجام می

کند. همچنین با استفاده از  بهینه جدید را محاسبه نمود و پویایی را نیز در این بهینه یابی ایجاد می

ب نیز  کارشناسان  بانک  معیارهای  و  اهداف  وزن  و  اولویت  همچنین  و  مدل  جزئیات  انصار  انک 

می ورودی شناسایی  در  پژوهش  این  نوآوری  این  بنابر  بهینهگردد.  موضوع  مطالعه  ها،  مورد  یابی، 

 باشد. های تحقیق و ترکیب آنها می)بانک انصار(، و هم در روش

 شناسی پژوهش روش

ها  ن از نوع کاربردی است زیرا با هدف به کارگیری توسط بانکاین پژوهش با توجه به هدف ا

 مراحل دستیابی به نتیجه به صورت زیر خواهد بود: است. نگاشته شده 

 مطالعات دقیق مبانی نظری برای مرور مطالعات مشابه )روش مطالعه کتابخانه ای( 

  یابی رداخته میشود که به بهینه یابی و همچنین مرور مطالعاتی پهای بهینه در این بخش به مطالعه روش

های مختلف بهینه  درآمدهای بانکی پرداخته باشند. برای این منظور برای اهداف این پژوهش روش

 های منتخب معرفی خواهند شد. شوند و روش یا روشیابی ارزیابی می

ین  استخراج اهداف بانک انصار از بهینه یابی سبد درآمدی )روش مصاحبه/ پرسشنامه و همچن 

 مطالعه اسناد باالدستی بانک انصار( 

اساس از  اعم  انصار  بانک  اسناد  از  استفاده  آیین نامهبا  یا  و  با  نامه ها  همچنین  و  بانک  داخلی  های 

شوند.  مشورت و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان بانک انصار کلیه اهداف بانک انصار شناسایی می

 فی باشند.  توانند اعم از کمی و یا کیاین اهداف می

اولویت و وزن دهی به اهداف بانک انصار در بهینه یابی سبد درآمدی )روش تحلیل سلسله  

 مراتبی(
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چون همه اهداف بانکی یک اهمیت و اولویت یکسان را ندارند، الزم است وزن هر یک از اهداف  

کارشناسان یا مسئولین  احصاء شده محاسبه شود. برای این منظور از طریق مقایسات زوجی توسط  

  گردد.بانک و روش تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از اهداف محاسبه می

صورت   و  ترازنامه،  آماری  )تحلیل  انصار  بانک  درآمدهای  انواع  موجود  وضعیت  شناسایی 

 ای بر اساس اهداف احصاء شده( حسابهای مالی و تحلیل مقایسه 

های مالی بانک انصار به بررسی وضعیت  ازنامه و صورت در این بخش با تحلیل توصیفی از آمار تر

پرداخته   انصار  بانک  موجود  سبد  در  درآمدها  از  یک  هر  سهم  محاسبه  و  درآمدی  سبد  موجود 

با وضعیت مطلوب  می برای شناسایی وضع موجود و شناخت فاصله آن  این قسمت  شود. محاسبه 

 استفاده خواهد شد. 

تصمیم   متغیرهای  انواع  استخراج  درآمدی،  مطلوب  سبد  اساس  بر  اهداف  آرمانی  )مقادیر 

 های آنها( درآمدهای موجود )یا الزم( در سبد درآمدی و محدودیت 

این قسمت متغیرهای اصلی شناسایی می این بخش مشخص نمودن  گردند. اصلیدر  ترین کار در 

برای بهینه یابی مقید استفاده  باشد. این قیدها در مدل ریاضی  قیدهای بانک انصار در سبد درآمدی می

 خواهد شد. 

محدودیت مدل هدف،  توابع  ریاضی  )سازی  مدل  پارامترهای  جایگذاری  و  تعداد  چون  ها 

 ( شودخطی استفاده میریزی روش برنامه  دو مورد است از اهداف بیشتر از

با  در این بخش با توجه به اهداف احصاء شده تابع هدف بانک انصار تنظیم می توجه به  گردد و 

 گردد.یابی اصلی طراحی میهای محسابه شده مدل بهینه قید

 استفاده خواهد شد(  خطیبرای برنامه ریزی  1لینگو   ورود به نرم افزار )از نرم افزار

 شود.در این قسمت با استفاده از نرم افزارهای مربوطه مدل ریاضی حل می

 در سبد درآمدیگزارش نتایج مدل و تعیین سهم بهینه درآمدهای بانک 

 

1 Lingo 
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نتایج مدل ریاضی حل شده توسط نرم افزار سهم بهینه هر یک از انواع درآمدها در سبد درآمدی را  

های الزم را  تواند سیاست نشان می دهد که فاصله آن با وضعیت موجود سهم آن در آمد در سبد می

نتایج گزارش شده نشان  برای دستیابی حداکثری به اهداف بانک انصار نشان دهد. الزم به ذکر است  

 دهد که چه سهمی از منابع موجود بانک انصار باید در هر یک از درآمدها متمرکز شود.می

 ارائه پیشنهادات سیاستی برای حرکت از وضعیت موجود به مقادیر بهینه به دست آمده در مدل 

ه در وضعیت  های بهینه محاسبه شدهای درآمدی و سهماز نمایش فاصله بین وضعیت موجود سهم

های پیشنهادی جهت حرکت از وضعیت موجود به سمت مقادیر بهینه ارائه خواهد  مطلوب سیاست

 شد. 

طی  های سری زمانی در  از داده درآمد در بانک انصار    نه ی برآورد سبد بهدر این پژوهش به منظور  

 است.   به صورت ماهیانه استفاده شده  1396تا  1390های دوره زمانی سال

پیشبینی شده   و جزئیات  بر اساس مراحل  پژوهش  از مراحل  مفهومی  این مدل  است  به ذکر  الزم 

 له ممکن است تکمیل و اصالح شود.  طراحی شده است و در طول تحقیق با توجه به الزامات هر مرح

 
 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 
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 سازی سبد درآمدی بانک انصارمدل بهینه

های منتخب به صورت  پژوهش بر اساس روش تحقیق بیان شده در بخش قبل و روشدر این بخش از  

ترکیبی سبد درآمدی بهینه بانک انصار بر اساس اهداف شش گانه بانک محاسبه خواهد شد. برای  

این منظور الزم است ابتدا اهداف بانک انصار بررسی شود که آیا کارشناسان بانکی قبول دارند که  

اهداف برای بانک اهمیت داشته و سبد درآمدی بهینه باید همه آنها را تامین کند یا خیر.  همه این  

پس از تایید به وزن دهی اهداف شناسایی شده خواهیم پرداخت و تابع هدف اصلی بانک تشکیل  

شود. در قسمت دوم از روشهای مختلف برای محسابه قیدهای برنامه ریزی خطی استفاده خواهیم  می

های تحلیل سلسله مراتبی  این روشها اعم از اقتصاد سنجی، روش های آرچ و گارچ و روشنمود.  

 باشد.  می

 تایید و وزن دهی اهداف شناسایی شده توسط کارشناسان بانک انصار 

ای که بین کارشناسان بانکی در واحد مرکزی ابتدا الزم است اهداف بانک انصار بر اساس پرسشنامه 

ریزی خطی در جهت  دهی و وزن دهی شود تا تابع هدف اولیه برای برنامهپر شده است، اولویت  

دستیابی به همه اهداف بانک انصار تشکیل شود. برای این منظور نتایج پرسشنامه مقایسات زوجی 

 بین اهداف بانک انصار که در ادامه گزارش میشود. این اهداف عبارت بودند از:

 حداکثر سازی سود بانکی  -1

 ای سرگردانجذب سرمایه ه -2

 مشارکت در شکوفایی اقتصاد کشور -3

 حفظ و صیانت از سهم بازار  -4

 ترویج و توسعه بانکداری اسالمی -5

 مدیریت ریسک )پایداری درآمدها( -6

این اهداف در اختیار کارشناسان قرار گرفت و در مرحله اول مانعیت و جامعیت اهداف مورد نظر  

باشد؟ و همچنین اگر هدف  ف بانک انصار میسوال شد. به این صورت که آیا هدف فوق جزء اهدا

 جدیدی غیر از اهداف فوق وجود دارد آن را ذکر کنید.  
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شده برای بانک انصار با معناداری  توجه به جدول و تحلیل آماری مربوط به آن، همه اهداف تعیین با

هدفی غیر از    تایید کارشناسان بانکی قرار گرفت. در مورد مانعیت اهداف و امکان وجود باال مورد

کارهای  وها و کسبمشارکت بانک در توسعه بنگاه غیر از یک کارشناس که هدف  اهداف فوق به

توجه به اینکه  بودند، هدف دیگری پیشنهاد نشد. باعنوان هدف بانک انصار معرفی کرده را به  نوظهور

حال  ر کشورهای درهای توسعه و رشد اقتصادی دترین روشکارهای نوظهور یکی از اصلیوکسب

مجموع   کنیم. دربندی میجزء همان هدف سوم بانک انصار طبقه   را  توسعه است، لذا این هدف

 است:شود، در جدول زیر آمده اوزان مربوط به هر یک از اهداف که باید در تابع هدف استفاده 

 اوزان مربوط به اهداف پژوهش .1جدول 

 شدهوزن های محاسبه  اهداف ردیف 

0/ 362 حداکثر سازی سود  1  

0/ 189 جذب سرمایه های سرگردان 2  

0/ 132 مشارکت در شکوفایی اقتصاد کشور  3  

/ 074 حفظ و صیانت از سهم بازار  4  

0/ 102 ترویج و توسعه بانکداری اسالمی  5  

0/ 140 حداقل سازی ریسک درآمد ها  6  

 مأخذ: یافته های پژوهش 

 تابع هدف کلی به صورت زی خواهد بود:با توجه به ضرایب به دست آمده 

U = 0.189I + 0.362π + 0.132E + 0.074Q + 0.102IB + 0.14S 

 سازی بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصارمدل
سبد   اصلی  اقالم  و  نمودیم  بررسی  پیش  فصل  در  را  فعلی  شرایط  در  انصار  بانک  درآمدی  سبد 

ها  سود سرمایه گذاری و سپرده   -2سود تسهیالت اعطایی    -1درآمدی شامل درآمدهای مشاع یعنی  

  - 6مبادالت ارزی و    - 5کارمزدها،    -4سود مجه التزام،    -3و همچنین درآمدهای غیر مشاع یعنی  

آمدها بود. حال در ادامه با توجه به اهداف بانک انصار باید نسبت بهینه وضعیت موجود سبد  سایر در

بتوان استراتژی تغییر از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب را   درآمدی را محاسبه کنیم تا 

ترسیم و طراحی کنیم. برای این امر به صورت مجزا هر یک از اهداف را انتخاب نموده و عالوه بر  

کنیم تا با  ارامتریک کردن آن، تاثیر هر یک از اقالم سبد درآمدی بر هدف مربوطه را تحلیل میپ
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قبول و علمی بتوان مقایسات زوجی بین اقالم درآمدی در تأمین هدف  ای قابلدست آوردن سنجه هب

اول،  در مورد هدف  یابی محاسبه شود.  مربوطه انجام داده و وزن یا ضریب آن درآمد در تابع بهینه 

سوم، چهارم و پنجم، این کار با انجام مقایسات زوجی توسط متخصصین بانکی و اقتصادی بر مبنای  

و در مورد هدف دوم و ششم به دلیل وجود    1تئوری های بانکداری و اقتصاد پولی انجام شده است 

اقال  داده  از  نوسانات درآمدی در هر یک  انصار و همچنین  بانک  بانکی در  م سبد  در مورد سود 

   .استاقتصادسنجی این محاسبات صورت گرفتهروش رگرسیونی درآمد با استفاده از 

 های سرگردانهدف اول: جذب سرمایه

یابی  تواند بر دستدهیم. هر یک از اقالم درآمدی می نمایش می  Iاز این پس هدف اول را با پارامتر  

توجه این است که اهمیت اهداف یکسان نیست  باشد. نکته قابلبانک انصار به این هدف تاثیر داشته

رو، ممکن است در طول زمان این اهمیت  های پیشو برای بانک بر اساس وضعیت بازار و بحران

 شد.  کارشناسی و نخبگانی وزن این اهداف در زمان فعلی برآورد خواهد  هاساس پرسشنامتغییر کند. بر

های  نکته قابل توجه این است که در بازار بانکی ایران با چندین بانک خصوصی و دولتی سرمایه 

های خارج از نظام بانکی نیست، بلکه یک بانک با ارائه خدمات بهتر  سرگردان تنها به معنای سرمایه

ها از بازار سرمایه و  ها را از سایر بانکها به سمت خود جذب کند. البته جذب سرمایهایهتواند سرممی

 تواند این هدف را تامین کند. می گذاری نیزیا سایر مراکز سرمایه

 های تاثیر در تابع هدف اولوزن .2جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 LP 250 /0 تسهیالت اعطاییسود  1

 IP 125 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2

 FP 125 /0 سود وجه التزام  3

 C 250 /0 کارمزدها 4

 EP 125 /0 مبادالت ارزی  5

 O 125 /0 سایر درآمدها 6

 مأخذ: یافته های پژوهش 
 

های  توان همه تئوریاین تئوری ها در طرح اصلی موجود است ولی به دلیل تفصیل بسیار آنها در این مقاله نمی .1

 اقتصادی مرتبط را مطرح نمود و تنها به گزارش نتایج بسنده کرده است. 
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مقایسات زوجی بر مبنای هدف  حال با توجه به تاثیرات وزنی به دست آمده در مدل باال از طریق  

 اول، تابع هدف اول یعنی جذب سرمایه های سرگردان به صورت زیر خواهد شد: 

I = 0.25LP + 0.125IP + 0.125FP + 0.25C + 0.125EP + 0.125O 

این تابع به عنوان یکی از مجموعه توابع در مسئله اصلی بهینه سازی سبد درآمدی مورد استفاده قرار 

های سنجی و کیفی به  پایان همه اهداف و استخراج توابع سایر اهداف بر مبنای مدل   می گیرد که در 

 بررسی تابع اصلی خواهیم پرداخت.

 سازی سودهدف دوم: حداکثر

ها با بحران بدهی روبرو  داد. شاید در شرایط فعلی که بانکنمایش خواهیم  πاین هدف را با پارامتر  

هستند مهمترین هدف برای بانکها کسب سود و حداکثر سازی سود باشد. در این بخش هر یک از  

با استفاده    های درآمدی بانک تاثیرگذار هستند بر حسابچه میزان  به  اقالم درآمدی از جهت اینکه  

 شود.آزمون میجی  از روش اقتصاد سن

 (Yهای درآمد مدل پژوهش )متغیر وابسته: کل حسابنتایج  .3جدول 

 ضریب  نماد  متغیر
انحراف  

 معیار
 t آماره 

ضریب  

 معناداری

وجه التزام دریافتی از محل تسهیالت اعطایی به  

 1ارز/ غیردولتی 
X1 026 /165 511 /211 780 /0 457 /0 

 X2 917 /0 245 /0 734 /3 005 /0 تسهیالت اعطایی وجه التزام دریافتی از محل 

 X3 021 /1 011 /0 513 /86 000 /0 سود دریافتی تسهیالت

 X4 913 /0 117 /0 801 /7 0001/0 هاسود دریافتی از محل سپرده گذاری

 X5 043 /1 040 /0 758 /25 000 /0 کارمزد دریافتی 

 X6 984 /0 052 /0 731 /18 000 /0 درآمدهای متفرقه

91/0 تعیین ضریب   
ضریب تعیین  

 تعدیل شده
89/0  

آماره دوربین  

 واتسن
39/2  

 منبع: یافته های تحقیق
 

شده و تاثیر آن بر درآمد و  دلیل نوسانات اخیر ارزی بسیار متفاوت استخراجالزم به ذکر است ضریب این مورد به .1

دهد این داده در مقایسه با بقیه ضرایب چندان معنادار  طور که سطح معناداری نشان میمنطقی است. همان سود غیر

ها  تعمیم به همه دوره لهای تحقیق قاب دهد. لذا برای اینکه داده نیست و استفاده از آن معناداری تابع را کاهش می

 باشد، این داده باید در مدل وارد نشود. 
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% رفتار متغیر وابسته توسط  91مقدار ضریب تعیین برآورد شده، گویای این مطلب است که حدود  

با   متغیرهای مستقل  باالی  ارتباط  بیانگر  امر  این  داده می شود؛ که  متغیر  متغیرهای مستقل توضیح 

جایی که باشد و از آن می  39/2باشد. با توجه به آزمون دوربین واتسون که مقدار آن برابر  وابسته می

نتایج نشان  های مدل را تایید کرد.  عدم خودهمبستگی باقیمانده   توانباشد می می  5/2و    5/1مابین  

بر کل حساب های درآمد    دهد که کارمزدهای دریافتی و سود دریافتی تسهیالت بیشترین تاثیر رامی

 شود. ، انجام میمقایسات زوجی با ماتریسبدون انجام    استاندارد سازی ضرایب   دارد. در این قسمت

 سازی سود استاندارد سازی اقالم سبد درآمد بر مبنای هدف دوم یعنی حداکثر .4جدول 

 منبع: یافته های پژوهش 

سازی آنها  سنجی و استانداردباال از طریق اقتصادآمده در مدل  دستتوجه به تاثیرات وزنی به حال با

 های سرگردان به صورت زیر خواهد شد: بر مبنای هدف دوم، تابع هدف اول یعنی جذب سرمایه

π = 0.209351LP + 0.187139IP + 0.18802FP + 0.213813C + 0.201677O + Ƹ 

 هدف سوم: مشارکت در شکوفایی اقتصاد کشور

ای  دهیم. شکوفایی اقتصاد کشور پارامترهای بسیار متنوع و پیچیده نمایش می  Eاین هدف را با پارامتر  

شاخص  کار،  و  کسب  فضای  اقتصادی،  رشد  از  که  شاخص دارد  پایدار،  اقتصاد  توسعه  های  های 

هایی برای شکوفایی اقتصاد کشور دانست. بنابراین تاثیر  توان به عنوان سنجه توسعه انسانی و ... را می 

الم درآمدی بر رشد اقتصادی را بررسی نموده و مقایسات زوجی بر اساس آن انجام  هر یک از اق 

 های تاثیر به صورت جدول زیر ارائه شوند: در تابع هدف سوم باید وزن گیرد.می

 سوم های تاثیر در تابع هدف وزن .5جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 - LP 134 /0 تسهیالت اعطاییسود  1

 هدف اول تاثیر وزنی آن بر  شدهضریب محاسبه  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

LP 021 /1 209 /0 سود تسهیالت اعطایی 1  

IP 913 /0 187 /0 ها گذاری و سپرده سود سرمایه 2  

FP 917 /0 188 /0 سود وجه التزام  3  

C 043 /1 213 /0 کارمزدها 4  

O 984 /0 201 /0 سایر درآمدها 5  
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 IP 276 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2

 FP 086 /0 سود وجه التزام  3

 C 179 /0 کارمزدها 4

 EP 276 /0 مبادالت ارزی  5

 O 048 /0 سایر درآمدها 6

 منبع: یافته های پژوهش 

مقایسات زوجی بر مبنای هدف  حال با توجه به تاثیرات وزنی به دست آمده در مدل باال از طریق  

 صورت زیر خواهد شد: اول، تابع هدف سوم یعنی رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به

E = −0.134LP + 0.276IP + 0.086FP + 0.179C + 0.276EP + 0.048O 
 هدف چهارم: حفظ و صیانت از سهم بازار 

دهیم. یکی از مسائل مهم دنیای رقابت ، استخراج و تحلیل سهم  نمایش می  Qاین هدف را با پارامتر  

بازار فعاالن صنعت است. سهم بازار در تحلیل موقعیت رقابتی و بررسی عوامل موفقیت نقش بسزایی  

نیز مصادیق بسیاری را می.  دارد بانکی ایران  بازار بانکدر نظام  ها در نظر  توان برای بررسی سهم 

ها به  ها در جذب منابع، یکی از مهمترین و اثرگذارترین شاخصین میان سهم بازار بانک گرفت. از ا

  فزایش و کاهش سهم بازار توانایی یک شرکت در رقابت در بازار را تعیین می کنند. ارود.  شمار می

د دید  داند. حال بایبا توجه به مطالب فوق بانک انصار نیز یکی از اهداف خود را حفظ سهم بازار می

 . که هر یک از اقالم سبد درآمدی چه تاثیری بر حفظ و یا رشد سهم بازار خواهد داشت

 چهارم های تاثیر در تابع هدف وزن .6جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 LP 205 /0 سود تسهیالت اعطایی 1

 IP 128 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2

 FP 069 /0 سود وجه التزام  3

 C 205 /0 کارمزدها 4

 EP 323 /0 مبادالت ارزی  5

 O 069 /0 سایر درآمدها 6

 منبع: یافته های پژوهش 
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حال با توجه به تاثیرات وزنی به دست آمده در مدل باال از طریق مقایسات زوجی بر مبنای هدف  

 خواهد شد:چهارم، تابع این هدف یعنی حفظ سهم بازار به صورت زیر 

Q = 0.205LP + 0.128IP + 0.069FP + 0.205C + 0.323EP + 0.069O 
 هدف پنجم: توسعه بانکداری اسالمی

 1362دهیم. قانون بانکداری بدون ربا درحالی شهریور ماه سال  نمایش می  IBاین هدف را با پارامتر  

آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود؛ از    1363تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال  

این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه  

در نظام بانکی پدید آمد. برای بهینه سازی سبد درآمدی باید میزان همخوانی    و عقود متعدد اسالمی

جدول   گیرد.  قرار  توجه  و  ارزیابی  مورد  اسالمی  بانکداری  اصول  با  درآمدی  اقالم  از  یک  هر 

مقایسات زوجی اقالم سبد درآمد بر مبنای هدف پنجم یعنی توسعه بانکداری اسالمی به صورت زیر  

 خواهد بود: 

 پنجم های تاثیر در تابع هدف وزن .7جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 LP 100 /0 سود تسهیالت اعطایی 1

 IP 222 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2

 FP 06/0 سود وجه التزام  3

 C 352 /0 کارمزدها 4

 EP 162 /0 مبادالت ارزی  5

 O 105 /0 سایر درآمدها 6

 منبع: یافته های پژوهش 

حال با توجه به تاثیرات وزنی به دست آمده در مدل باال از طریق مقایسات زوجی بر مبنای هدف  

 پنجم، تابع این هدف یعنی توسعه بانکداری اسالمی به صورت زیر خواهد شد: 

IB = 0.1LP + 0.222IP + 0.06FP + 0.352C + 0.162EP + 0.105O 
 هدف ششم: مدیریت ریسک یا پایداری درآمدها 

دهیم. در واقع در سبد درآمدی مدیریت ریسک بسیار متفاوت  نمایش می  Sاین هدف را با پارامتر  

ی و پایداری  با سبد داراییهاست. کاهش ریسک در سبد درآمدی به معنای ثبات بیشتر سبد درآمد
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آن در طول زمان است. عدم تغییرات شدید درآمدهای بانکی با تحوالت روز مره اقتصادی و حتی  

تواند سبد درآمد با ثبات و کم ریسکی را تعریف تحوالتی مانند تحریم برای کشوری مانند ایران می 

سال نسبت به سال    کند. به دلیل نوسانات اقتصادی باال و همچنین تغییرات شدید در نرخ تورم یک

ها  دیگر و همچنین تغییرات شدید نرخ ارز در سالهای مختلف در کنار تحوالت مربوط به تحریم 

دهد. حال باید دید که کدامیک از اقالم سبد درآمدی از نوسانات  اهمیت باالی این هدف را نشان می

دهد  سبد درآمدی این امکان را میپذیرند. این به اقالم  ها و ... کمتر تاثیر می اقتصادی، تورم، تحریم

 تا ثبات سبد را ارتقا بخشند و سبدی پایدارتر را ایجاد کنند. 

مدل اساس  بر  بخش  این  اقتصاددر  میزان    GARCHو    ARCHسنجی  های  تحلیل  و  بررسی  به 

نوسانات هر یک از اقالم درآمدی خواهیم پرداخت و بر اساس میزان نوسانات )که عکس پایداری  

است( به انجام مقایسات زوجی بین اقالم سبد درآمدی می پردازیم. نکته مهم این است  یک درآمد  

به سطوح مختلف انجام شده است و معنادار ترین مدل انتخاب شده که    GARCHو    ARCHکه  

بهترین سطح مدل محاسبه شده است. با توجه میزان نوسانات مورد بررسی در مدل   1و    1است سطح  

 اری یا نوسان هر یک از اقالم سبد درآمدی به صورت زیر خواهد بود.  ناپایدباال ضریب  

 ناپایداری یا نوسان هر یک از اقالم سبد درآمدی ضریب  .8جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 LP 025254 /0 سود تسهیالت اعطایی 1

 IP 250341 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2

 FP 52542/0 سود وجه التزام  3

 C 086624 /0 کارمزدها 4

 O 112361 /0 سایر درآمدها 5

 منبع: یافته های پژوهش 

اگر بخواهیم شاخص پایداری اقالم سبد درآمدی را بدست آوریم، به صورت استاندارد شده در  

 شود:جدول زیر نمایش داده می

 درآمدی شاخص پایداری اقالم سبد  .9جدول 

 تاثیر وزنی آن بر هدف اول  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 
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LP 243 /0 سود تسهیالت اعطایی 1  

IP 187 /0 سود سرمایه گذاری و سپرده ها  2  

FP 118 /0 سود وجه التزام  3  

C 228 /0 کارمزدها 4  

O 221 /0 سایر درآمدها 5  

 منبع: یافته های پژوهش 

تاثیرات وزنی به دست آمده در مدل باال از طریق مقایسات زوجی بر مبنای  توجه به  حال با

 هدف پنجم، تابع این هدف یعنی توسعه بانکداری اسالمی به صورت زیر خواهد شد:

S = 0.243686LP + 0.187415IP + 0.118645FP + 0.228344C + 0.22191O + Ƹ 

های برتر  قیدهای مربوط به مطالعات بانکبا اعمال    مدل بهینه سازی سبد درآمد بانک انصار

 1داخلی، خارجی و اسالمی

MAX U = 0.189I + 0.362π + 0.132E + 0.074Q + 0.102IB + 0.14S 

s.t 

𝐼 = 0.25𝐿𝑃 + 0.125𝐼𝑃 + 0.125𝐹𝑃 + 0.25𝐶 + 0.125𝐸𝑃 + 0.125𝑂 

𝜋 = 0.209351𝐿𝑃 + 0.187139𝐼𝑃 + 0.18802𝐹𝑃 + 0.213813𝐶 + 0.201677𝑂 

𝐸 = −0.134𝐿𝑃 + 0.276𝐼𝑃 + 0.086𝐹𝑃 + 0.179𝐶 + 0.276𝐸𝑃 + 0.048𝑂 

𝑄 = 0.205𝐿𝑃 + 0.128𝐼𝑃 + 0.069𝐹𝑃 + 0.205𝐶 + 0.323𝐸𝑃 + 0.069𝑂 

𝐼𝐵 = 0.1𝐿𝑃 + 0.222𝐼𝑃 + 0.06𝐹𝑃 + 0.352𝐶 + 0.162𝐸𝑃 + 0.105𝑂 

𝑆 = 0.243686𝐿𝑃 + 0.187415𝐼𝑃 + 0.118645𝐹𝑃 + 0.228344𝐶 + 0.22191𝑂 

𝐿𝑃 + 𝐼𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐶 + 𝐸𝑃 + 𝑂 = 1 

0.64 ≤ 𝐿𝑃 ≤ 0.72 

0.072 ≤ 𝐼𝑃 ≤ 0.311 

0 ≤ 𝐹𝑃 ≤ 0.11 

0.046 ≤ 𝐶 ≤ 0.15 

0.01 ≤ 𝐸𝑃 ≤ 0.06 

0.01 ≤ 𝑂 ≤ 0.10 

نرم در  را  فوق  مدل  اگر  سبد    LINGOافزار  حال  نتیجه  دهیم  انجام  را  بهینه سازی  و  نموده  وارد 

 درآمدی بهینه بانک انصار به صورت زیر خواهد بود: 

 

قید های به این صورت محاسبه شدند که کف و سقف اقالم سبد درآمدی در بانک های برتر خارجی و   .1

داخلی محاسبه شدند به عنوان محدوده قابل نوسان هر یک از اقالم سبد درآمدی بانک انصار در مدل وارد  

عدتا بانک مربوطه نباید از قاعده بانک های برتر خارج شود و سبد درآمدی بسیار متفاوتی  شدند. زیرا قا

 داشته باشد. 
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 سازی سبد درآمدی بهینه  .10جدول 

سهم بهینه محاسبه شده اقالم  عالمت اختصاری  اقالم درآمدی  ردیف 

 سبد درآمدی بانک انصار 

LP 64/0 سود تسهیالت اعطایی 1  

IP 22/0 سرمایه گذاری و سپرده ها سود  2  

 FP 0 سود وجه التزام  3

C 11/0 کارمزدها 4  

EP 01/0 مبادالت ارزی  5  

O 01/0 سایر درآمدها 6  

 : یافته های پژوهش منبع

 مدی با سبد بهینه در دستیابی به اهداف بانک انصارآای سبد موجود درتحلیل مقایسه

آیا تغییر سبد درآمدی بانک انصار از وضعیت موجود به وضعیت  برای اینکه بتوان نمایش داد که  

اند تاثیری در دستیابی به اهداف شش گانه بانک انصار داشته باشد الزم است که با  تومطلوب می

های بهینه سبد درآمدی مقادیر هر یک از اهداف )به صورت استاندارد شده(  های موجود و سهمسهم

باشند. در جدول و نمودار زیر بین مقادیر بدست آمده برای اهداف بانک  محاسبه شود تا قابل مقایسه  

 انصار در حالت سبد موجود و سبد مطلوب مقایسه شده است. 

 مقایسه سبد فعلی و سبد بهینه در سبد درآمدی بانک  .11جدول 

 
I P E Q IB S 

 0/ 232 0/ 131 0/ 186 0/ 143 0/ 997 0/ 225 سبد فعلی 

 0/ 234 0/ 164 0/ 200 0/ 182 1/ 044 23/0 سبد بهینه

 1/ 003 19/ 906 6/ 862 21/ 452 4/ 496 1/ 847 درصد تغییر 

 : یافته های پژوهش منبع

 در نموداز زیر مقدار تغییر در هر یک از اهداف بانک انصار نمایش داده شده است. 
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 درصد رشد اهداف بانک در سبد بهینه  .2نمودار 

 مأخذ: یافته های پژوهش 

شود در دو مورد سود بانکی و ثبات درآمدی که برای کارشناسان بانک  همانطور که مشاهده می

شود. البته الزم به ذکر و  انصار از اهمیت باالیی برخوردار بود، هر دو با سبد بهینه رشد حاصل می

دهد و  های سنجی رخ میتوجه است که این رشد با توجه به وضعیت ضرایب بدست آمده در مدل 

 و آنها را در محاسبات دخیل کرد. باید به این ضرایب حتما توجه نمود 

 بندی و پیشنهادات سیاستیجمع

برای این منظور تابع هدف اصلی و  است.   بانک انصار یسبد درآمد یساز نهیبههدف این پژوهش 

تابعی از اقالم  . سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان شدجمعی بانک انصار شناسایی  

های تحلیل سلسله  شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش سبد درآمدی در نظر گرفته می

تخمین    Garchو    Archهای  ، روش اقتصاد سنجی، روش برنامه ریزی خطی و روش(AHP)مراتبی  

ت با اضافه کردن ریزی خطی کامل را تشکیل داد. در نهایزده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه

تواند اهداف این بانک را در حداکثر ممکن تامین کند،  های قانونی، سبد بهینه بانک انصار که می قید

 است:اهداف درآمدی بانک به صورت زیر شناسایی شده در این پژوهش  شناسایی شد.

 برای بانک انصار  1شده اهداف شناسایی

 

باشد و در ادامه پژوهش با طراحی پرسشنامه و سوال از کارشناسان و  این اهداف بر اساس جمع بندی محقق می .1

 گردد.میمسئولین بانک انصار تدقیق خواهد شد و وزن و اهمیت آنها نیز بررسی 
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 های سرگردانجذب سرمایه -1

 سود بانکی حداکثر سازی  -2

 مشارکت در شکوفایی اقتصاد کشور -3

 حفظ و صیانت از سهم بازار  -4

 ترویج و توسعه بانکداری اسالمی   -5

 حداقل سازی ریسک بانکی )پایداری درآمدها(  -6

 شود: های داخلی به صورت زیر طبقه بندی میبر این اساس اقالم سبد درآمدی بانک

 های مشاع بانک انصار شاملالف( درآمد 

 ت اعطاییسود تسهیال -1

 هاو سپرده  گذاریسود سرمایه -2

 ب( درآمدهای غیر مشاع بانک انصار شامل

 سود وجه التزام  -1

 درآمد کارمزدها  -2

 مبادالت ارزی -3

 سایر درآمدها -4

 حال طبق نتایج پژوهش سبد بهینه درآمدی بانک انصار در نمودار زیر آورده شده است: 

درصد    64با توجه به نتایج به دست آمده سود تسهیالت اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار  

درصد    72بوده در حالی که سود تسهیالت اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر  

بین   یابد. در  انصار کاهش  بانک  بهینه در سبد درآمدی  اعطایی  باید سهم سود تسهیالت  است و 

ای مورد بررسی این پژوهش بانک انصار بیشتری سهم درآمدی را به سود تسهیالت اعطایی  هبانک

 است.  اختصاص داده 
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 بانک انصار سازی سبد درآمدیبهینه  .3نمودار 

های انجام شده با کارشناسان پولی و بانکی یکی از موارد مورد تاکید این بود که با توجه  در مصاحبه  

هره اسمی، نرخ بهره های مختلف، و چسبندگی نرخ ببه نوسانات شدیدی تورمی در ایران بین سال 

نیز نوسانات شدیدی خواهد داشت و تصمیم سپرده  نیز ناشی از نرخ بهره  واقعی  گذاران در بانک 

های محکم و  واقعی خواهد بود. از سوی دیگر بازپرداخت تسهیالت اعطایی حتی با وجود ضمانت 

را از یکدیگر مستقل    توان این دوایمن باز هم به اوضاع رونق و رکود اقتصادی وابسته است و نمی

ها  ها به صورت نظری صورت گرفت، نوسانات اقتصادی در طی سالدانست. لذا همانطور که تحلیل 

های مختلف اقتصاد ایران اعم از رکود و رونق های ناشی از نوسانات قیمت نفت و شرایط  و دوره 

 شود بازپرداخت می  سیاست خارجی ایران و امکان تجارت خارجی و فروش نفت و یا عدم آن، باعث 

 تسهیالت و سود ناشی از آنها نیز تحت تاثیر این امر قرار بگیرد.  

درصد است که این قلم   22گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار  همچنین سود سرمایه

گذاری و سپرده در سبد  است و باید سود سرمایه  14در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر  

هایی داشته باشد که این سهم  گذاری باید ویژگیبانک انصار افزایش یابد. البته سبد سرمایه   درآمدی

ویژگی آن  تعیین  که  کند،  تامین  را  انصار  بانک  اهداف  بتواند  سبد  باالتر  ترکیب  همچنین  و  ها 

بررسیسرمایه این پژوهش خارج است. همانطور که در  از حوزه  بهینه  از  گذاری  انجام شده  های 

نه سبد بهی
درآمدی 

اربانک انص

سود 
ت تسهیال

اعطائی سود 
سرمایه 

گذاری و 
اسپرده ه

کارمزدها

سایر 
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مبادالت
ارزی

سود وجه 
التزام
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ها بسیار  های بانک گذاریها و سپرده گذاری های دنیا صورت گرفته است، سهم سرمایهرترین بانکب

درآمد از  توجهی  قابل  سهم  و  است  می باال  ایجاد  را  بانکی  به  های  باید  حوزه  این  در  البته  کند. 

 گذرای نیز توجه شود، که وارد اجزای آن نخواهیم شد.  گذاری و سپرده های سرمایهفرصت

وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام  

از چالش  است. جدای  انصار یک درصد  بانک  درآمدی  سبد  زمینه  در  در  که  زیادی  بسیار  های 

تمایز به عنوان یک قرارداد خارج الزم مطرح است و  التزام  بودن وجه  با جریمه اسالمی   های آن 

کرد به صورت ماهیتی که همچنان اتفاق نظری در مورد آنها نیست، به طور کلی گاهی چشم دیر

کند و همچنین به  تواند به دلیل اعتماد باالیی که در بین مشتریان ایجاد میپوشی از یک درآمد می

درآمدهای  تواند به جذب باالی مشتریان بیانجامد که سایر  دلیل استفاده آن به عنوان ابزار تبلیغی، می

شود بلکه سود  بخشد و نه تنها جبران کاهش درآمد مربوطه میها و ... را ارتقا میبانکی مانند کارمزد

یابد. در هر حال با توجه به میزانی که وجه التزام هر یک از اهداف بانک انصار  بانکی نیز افزایش می

 است.کند، مقدار بهینه آن در محاسبات صفر بدست آمده  را تامین می 

است که این درصد در  درصد به دست آمده   11میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار  

درصد است و باید میزان درآمد کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار    7سبد درآمدی بانک انصار  

افزایش یابد. تنوع خدمات مشمول کارمزد و همچنین وضع کارمزد بر بسیاری از خدمات رایگان 

 تواند این حوزه درآمدی را ارتقا بخشد. انکی در صورت ارتقای کیفیت ارائه خدمات میب

درصد است و این میزان در سبد درآمدی بانک انصار    1میزان بهینه سود حاصل از مبادالت ارزی  

های داخلی سهم  درصد است و فرق خاصی با هم ندارند. مبادالت ارزی  در سایر بانک   1نیز برابر با  

توان کمترین از جهت سهم  تری از درآمد را برای آنها به همراه داشته است و بانک انصار را میباال

درآمدیهای حاصل از مبادالت ارزی دانست. با این حال محاسبات به طور دقیقی همین سهم را سهم  

ن به  داند. همچنیبهینه داشته است و افزایش آن را در جهت دستیابی به اهداف بانکی مناسب نمی

دلیل اینکه مبادالت ارزی بخشی از عملکرد بانکی است و وجود آن در سبد درآمدی عالوه بر ایجاد  

های  تواند فعالیت تنوع در سبد که یکی شاخصه مهم و مناسب برای سبدهای درآمدی است، می 
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محاسبات    کند. لذاارزی بانک را نیز ممکن سازد که این امر تنوع در خدمات بانکی را نیز ایجاد می

 داند. کاهش آن را نیز به صالح سبد درآمدی نمی

درصد است در حالی که سهمش در سبد   1مدی بانک انصار آمیزان بهینه سایر درآمدها در سبد در

های دقیقی در مورد  درصد است و این درصد باید کاهش یابد. هرچند داده   5درامدی بانک انصار  

انصار  در اختیار نبود، و شاید محاسبات در مورد اجزای مختلف آن  اجزای سایر درآمدهای بانک  

کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی و میانگین برای سایر درآمدهای بانک انصار این سهم بیش از  

های خارجی هم درصد متفاوتی را به خود اختصاص داده است.  حد ارزیابی شده است. در بانک

نیز تعیین شده بود،    5آمدی مشخص بود و سهم آنها از این  شاید اگر اجزای این اقالم در درصد 

یافته و  می باید کاهش  اقالم سایر  از  پیشنهاد دهیم که کدامیک  به صورت تفکیک شده  توانستیم 

 ای پژوهش بود. های داده توانند افزایش پیدا کنند. اما این از محدودیت کدامیک می
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