املشتقات املالية يف جمال التأمني هل هي أصول مالية مبعامل "بيتا" معدوم؟
) معAon BENFIELD( "دراسة ارتباط مؤشر كوارث األعاصري وكوارث الزالزل لشركة
" ) وسندات شركات أمريكيةS&P500( مؤشر
 خاسف مجال الدين/ أ
1  جامعة سطيف،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري
املستخلص
 حتميل األمان، األموال اخلاصة للمؤمنني:يرتكز التسيري التقني ملحفظة التأمني أساسا عىل ثالثة عنارص
. يف بعض احلاالت قد ال جتيب هذه الطرق بالشكل الصحيح والكايف لرغبة األمان لألصل املرجعي،وإعادة التأمني
 املبدأ هنا هو إنشاء عالقة.حولت بعض أخطار التأمني إىل األسواق املالية عرب أوراق مالية قابلة للتداول
ّ هلذا الغرض
 هلذا تعترب العقود اآلجلة، ومؤمنني يبحثون عن محاية نتائجهم،بني مستثمرين مستعدين للمشاركة يف أخطار التأمني
للتأمني وخيارات التأمني والسندات املرشوطة وعقود املبادلة للتأمني من أهم اإلبداعات املالية التي عرفتها األسواق
.املالية العاملية يف السنوات األخرية
يبني هذا املقال كيف تساهم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني يف حل بعض مشاكل رشكات التأمني عىل
،  والرفع من املالءة املالية وحل نزاع الوكالة بني املؤمن واملسامهني يف رشكة التأمني، تغطية نتيجة االستغالل:غرار
.وإتاحة فرصة استثامرية جمزية للمضاربني يف األسواق املالية
. حتويل اخلطر، التوريق، التغطية،  التأمني، األوراق املالية املشتقة للتأمني، األسواق املالية:الكلامت املفتاحية
Abstract

The insurance portfolio technical management relies mainly on three
elements: the insured’s private funds, safety load and re-insurance. In some cases,
these methods may not respond properly and adequately to the security desire of
the underlying asset. For this purpose, some insurance risks have been turned to
the financial markets through tradable securities. The principle here is to establish
a relationship between the investors willing to participate in the insurance risks,
and the insured looking for income protection. For this reason, insurance future
and option contracts, together with insurance swaps and conditional bonds are
considered to be the most important financial innovations that have defined the
global financial markets in the recent years.
This paper shows how the insurance financial derivatives contribute in
solving some problems of the insurance companies such as: exploitation result
coverage, increasing the solvency, resolving the Agency dispute between the
insured and the shareholders of the insurance companies, improving the solvency
of the insurance companies, and providing a convenient profit-making opportunity
for the speculators within the financial markets.
Keywords: Financial markets, derivative securities insurance, insurance coverage,
securitization, risk transfer.
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املقدمـة
يعترب استعامل تقنية التوريق يف سوق التأمينات حديث النشأة نسبيا ،حيث جاء عىل إثر إعصار
"أندرو" ( )cyclone Andrewالذي رضب سواحل فلوريدا األمريكية سنة  ،1991وخلف أرضارا
قدرت بـ 12مليون دوالر (املؤمن عليها فقط) ،بعدها بـ 11شهر رضب زلزال بقوة 7.6درجة شامل لوس
أنجلس وكان من خملفاته حتطم  02222عامرة ،ووفاة  72شخصا وأرضارا قدرت بـ 12مليار دوالر ،أدى
هذا احلجم اهلائل من األرضار إىل حدوث تغريات كبرية يف سوق التأمينات ،خاصة يف جمال الكوارث
الطبيعية األمر الذي أدى برشكات التأمني إىل ختصيص عرشات املليارات من الدوالرات اإلضافية من
األموال اخلاصة من أجل تأمني شامل عىل هذا النوع من األخطار ،وأنشئت عىل إثر ذلك اهليئة املعرفة
باسم( )CaliforniaEarthQuake Authorityملساعدة رشكات التأمني يف حتمل أرضار الكوارث
الطبيعية ،عن طريق اإلصدارات .وبذلك تم إصدار أول سندات كوارث( )Cat Bondsاملتداولة يف
األسواق املالية .بعد ذلك زاد استعامل هذه التقنية من طرف رشكات التأمني ،وأدخلت عىل معظم قطاعات
التأمني مثل حوادث السيارات والصحة والتأمني عىل احلياة وغريها من فروع التأمني بعدما كانت حمصورة
عىل أخطار الكوارث الطبيعية فقط.

إشكـالية البـحث
كام سبق ذكره أن عىل رشكات التأمني ختصيص عرشات املليارات من الدوالرات اإلضافية من
األموال اخلاصة إما برفع رأس ماهلا( ،وهي عملية مكلفة جدّ ا وقد ال حتظى بالقبول من طرف املسامهني) ،أو
عن طريق جلوء الرشكة إىل إعادة التأمني (وهو بديل غري متوفر دائام) ،وبالتايل فهي بحاجة ماسة إىل طرق
وحلول مبتكرة من أجل مواجهة عجز أمواهلا اخلاصة يف تغطية وضعيتها نتيجة اكتتاهبا يف أخطار كبرية
احلجم عىل غرار أخطار الكوارث الطبيعة.
من خالل ما سبق من عرض تتضح إشكالية البحث والتي يمكن طرحها يف السؤال التايل :ما هي
امليزات التي تقدمها األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني لرشكات التأمني واملجازفني يف األسواق املالية؟
وهل فعال أن املشتقات املالية يف جمال التأمني هي أصول مالية بمعامل "بيتا" معدوم؟

فرضيات البحث
عىل ضوء إشكالية البحث يمكن صياغة الفرضيتني التاليتني:
 تتحرك األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني بصفة مستقلة عن حترك باقي األوراق املالية.
 تعترب األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني أصول مالية بمعامل "بيتا"( )Bêtaيساوي الصفر.

أمهية البحث
تلجأ رشكة التأمني إلعادة التأمني من أجل تقليل أثر التغريات يف حجم األرضار عىل نتيجة
االستغالل ،أومن أجل الزيادة يف حجم العرض عىل خطر معني .توفر إعادة التأمني جمموعة من
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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أنواع اتفاقيات إعادة التأمني مصممة عىل املقاس لرشكات التأمني ،هذه األخرية ختتار النوع الذي
يتالءم مع اسرتاتيجيتها ،كام توفر عملية إعادة التأمني ضامنات ممتازة للمؤمن وذلك لسببني :األول:
أن اتفاقيات إعادة التأمني صممت عىل املقاس لتغطية خطر معني ،وتشمل كل من اخلطر القاعدي
وخطر االرتباط ،الثاين :يرفض معيد التأمني أي خطر قد يعرضه لإلفالس ،أو ال يستطيع ضامن
التغطية عىل أحسن وجه ،هلذا فإنه من املمكن أن ال جيد املؤمن تغطية خلطر معني لدى معيد التأمني،
ومن هنا تنبع أمهية البحث كمسامهة يف األبحاث والدراسات املتخصصة يف إبراز الدور الذي تقوم
به عملية "توريق أخطار التأمني" يف تكميل سوق التأمينات ( Completion of the
 )Insurance Marketمن خالل تغطية عجز اتفاقيات إعادة التأمني يف توفري التغطية
املناسبة والشاملة للمؤمن.
أهداف البحث :هيدف البحث إىل حتقيق النقاط التالية:
إبراز إسهامات النظرية املالية يف نشاط التأمني.
إظهار التطور املضطرد لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني.

تبني مدى ارتباط األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني بمؤرشات األسواق املالية العاملية.
وعليه ستتطرق الدراسة إىل النقاط التالية:
فـوائد األسـواق املشتـقة للتـأمني عىل املؤمنني ومعيدي التأمني
-I
نجاح السوق اآلجلة أو سوق اخليارات يف جمال التأمني مرهون بمدى اعتامد املؤمنني
ومعيدي التأمني عىل هذه السوق ،والذي يرتبط بعاملني أساسني مها :الرغبة يف التغطية من أخطار
السوق احلارضة من جهة ،ومن جهة أخرى قدرة األسواق اآلجلة للتأمني يف الرفع من عرض
رشكات التأمني وإعادة التأمني.
أوال :الرغبة يف التغطية
من الرضوري عىل رشكات التأمني أن تغطي حمفظة أخطارها باالعتامد عىل خمتلف وسائل
التغطية املتوفرة ،فأخطار الكوارث الطبيعية مثال كانت تغطى بوسائل تقليدية عىل غرار األموال
اخلاصة أو نسبة التحميل أو التنازل لصالح معيد التأمني ،حيث أثبتت هذه الطرق عدم قدرهتا
لوحدها عىل تغطية هذا النوع من املخاطر .ملواجهة عجز قدرة إعادة التأمني يف تغطية احلوادث
الكبرية مثل الكوارث الطبيعية والكوارث التقنية ،تم اللجوء إىل األسواق املالية الحتواء األزمات
التي يتعرض هلا قطاع التأمني .ففي هناية سنة  1992قدرت رسملة األسواق املالية األمريكية بام
يقارب  19222مليار دوالر أمريكي مع انحراف معياري يومي يقدر بـ 111مليار دوالر ،يف حني
أن مبلغ أقىص الرضر املمكن يبلغ  122مليار دوالر وبالتايل فإن مبلغ االنحراف املعياري اليومي
وحده يمكن أن يغطي أقىص الرضر املمكن كام يوضحه الشكل املوايل:
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)1قدرة األسواق املالية عىل حتمل األخطار التأمينية الكبرية.
ـالية
ـ
ـواق امل
ـلة األس
رمس
 0011مليار دوالر

ـوال اخلاصة لشركات
األم
التأمني على األضرار
 011مليار دوالر

311

311

املصدر :من إعداد الباحث.
ثانيا :الرفع من طاقة العرض للمؤمن:
يرتبط عرض املؤمن بتكاليف تسيري حمفظة أخطاره ،تتكون هذه التكاليف من ثالثة
عنارص :تكاليف العالقة مؤمن – مؤمن هلم ،تكاليف احلفاظ عىل املالءة املالية ،تكاليف خاصة
بنظام اإلخضاع.
القيمة السوقية لرشكة التأمني  :يعمل املؤمن عىل تعظيم قيمته السوقية ،ففي دراسة قام هبا
-1
()1
( )Kleffner et Dohertyسنة1997متكنا من صياغة معادلة التعظيم للقيمة السوقية
للمؤسسة عىل النحو التايل:
حيث:
 :متثل القيمة النهائية لرشكة التأمني.
 :يمثل شعاع التباين املشرتك بني

 :متثل دالة تكاليف التسيري ملحفظة من األخطار.
 :متثل شعاع احلجة لدالة تكاليف التسيري

القيمة النهائية للرشكة ومردودية جمموعة من (.)Vecteur d’Argument
العوامل  ،بشعاع سعر

 :متثل تباين القيمة النهائية لرشكة التأمني

.

 ،وذلك عن

املؤمن الذي يريد أن يعظم قيمة  ،ال بد له أن يقلل من قيمة
طريق االعتامد عىل األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني.
نظام اإلخضاع :مهام كان القطاع التأميني فإن جباية رشكة التأمني تكون عادة دالة حمدبة
-1
للتدفقات النقدية اإلمجالية ،فإذا كان هناك مؤمنني مثال وهلم نفس التدفقات قبل الرضائب ،املؤمن
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الذي تتميز تدفقاته النقدية بتقلبات كبرية ،عموما يسدد مبلغا متوسطا للرضائب أكرب من بقية
املؤمنني ،أي:

وعليه صممت العقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني من أجل تغطية التقلبات يف التدفقات
النقدية ،ومنه فإن استعامل هذا النوع من األوراق املالية من شأنه أن خيفض حجم املبالغ املستحقة
للرضائب .إن عدم خطية نظام اإلخضاع يكبح نمو وتوسع القطاعات التأمينية التي تتميز نتائج
رشكة التأمني فيها بكثرة التقلب مثل حالة التأمني عىل الكوارث ،ففي مثل هذه احلالة إذا مل يقع
الرضر ،فإن املؤمن قحقق أرباحا كبرية وبالتايل سوف يدفع مبالغ كبرية للرضيبة عىل األرباح ،أما يف
حالة حتقق الرضر فإن تكاليف املؤمن ترتفع بشكل كبري ومن ثمة تنخفض الرضيبة عىل األرباح
بشكل ملحوظ .هذا النمط من التسيري يرفع من درجة التقلب يف نتيجة رشكة التأمني.
تكلفة الوكالة :أما يف ما خيص تكلفة الوكالة والتي تنشأ من جراء تضارب مصالح ما بني:
-1
املسامهني واملسريين واملؤمن هلم ،فإن استعامل األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني يمكن أن يكون
له أثر إجيايب ،فاملسامهون يأملون أن ترتفع عوائد أمواهلم فيدفعون باملسريين إىل استغالل أخطار تدر
عوائد أكرب عىل حساب املؤمن هلم ،أي:

ثالثا :التخفيض من خطر االهنيار
من أجل التقليل من قيمة احتامل خطر االهنيار تعتمد رشكة التأمني عىل عدة وسائل ،ولعل من
أهم هذه الوسائل نجد :حتميل احلامية واألموال اخلاصة وإعادة التأمني ،ومنه كان من الرضوري
معرفة أثر استعامل رشكة التأمني للعقود اآلجلة للتأمني واخليارات عىل العقود اآلجلة للتأمني عىل
قيمة احتامل التعثر.
()2
 -1حالة العقود اآلجلة للتأمني :
عىل رشكة التأمني التي تريد تغطية حمفظة أخطارها من أي ارتفاع غري حمسوب يف حجم
الرضر أن تشرتي العدد من العقود اآلجلة للتأمني بسعر  ،حيث نعترب:
 :متثل األموال اخلاصة لرشكة التأمني.
 :متثل املبلغ املرتاكم لألرضار اخلاصة برشكة التأمني.
 :متثل املبلغ املرتاكم ألرضار جمموعة بوليصات املكونة ملرجع العقود اآلجلة.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 :متثل نسبة حتميل احلامية لرشكة التأمني.
حتقق رشكة التأمني خسائر استغالل ملا:

،نتيجة وضعية الرشكة يف
.يكمن التقليل من احتامل التعثر لرشكة التأمني يف

السوق اآلجلة للتأمني تساوي:

 ،وذلك من أجل تعويض الفارق يف العبارة

استعامل هذه العبارة

 ،وعموما احتامل التعثر يكتب وفق العبارة التالية:
 ،حيث :كل من و معامالن

يكتب السعر اآلجل كام ييل:
موجبان.
السعر احلارض يف املستقبل يساوي:

 ،ومنه تصبح العبارة (:)0

حيث:
 :يمثل االنحراف املعياري للمتغري

 .يمثل متغري لتابع التوزيع الطبيعي

املعياري معامل األمان لرشكة التأمني وليكن:
بوضع:

حيث:

،

نحصل عىل ما ييل:

يكفي أن يكون معامل االرتباط بني أرضار رشكة التأمني وأرضار املجموعة التي تدخل يف تكوين
مؤرش الرضر أكرب من القيمة السالبة املعطاة يف املعادلة  ،6لكي خيفض استعامل العقود اآلجلة
للتأمني من احتامل التعثر .يف الواقع يكون معامل االرتباط مرتفعا ملا تكون حمفظة املؤمن املغطاة يف
السوق اآلجلة تتحرك يف نفس اجتاه حمفظة األصل املرجعي يف السوق اآلجلة ،هلذا السبب فإن
ختفيض احتامل تعثر املؤمن يف السوق املالية يمر عرب خلق مؤرش مرجعي خاص بكل هيكلة :سواء
تعلق األمر بقطاع التأمني أو باملنطقة اجلغرافية.
-1حالة خيارات التأمني
يف هذه احلالة يمكن للمؤمن من أجل تغطية حمفظته أن يشرتي خيار رشاء عىل مرجع تأميني
وليكن  ،قد يكون هذا املرجع عقد آجل للتأمني أو مؤرش تأمني ،يكون ختفيض احتامل التعثر عىل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل التايل  :يشرتي املؤمن العدد من خيارات الرشاء بمنحة قدرها والتي متكنه يف تاريخ
 ،أما إذا كان يف تاريخ
االستحقاق من حتصيل املبلغ التايل
فاملؤمن يمتنع عن ممارسة حقه وخيرس العالوة ،ويف حالة
االستحقاق
يامرس املؤمن حقه ويكون بذلك قد حقق أرباح تغطية تقدر بـ:
وعليه فإن احتامل التعثر يكتب كام ييل:
()1

يرفع رشاء خيار التأمني من معامل األمان للمؤمن وبتكلفة تقدر بقيمة العالوة  ،فبمجرد
ينخفض احتامل التعثر املؤمن ،يشبه
ارتفاع أرباح التغطية عن تكاليف التغطية
هذا األثر االجيايب عىل خطر التعثر كثريا أثر استعامل املؤمن لعقد إعادة التأمني غري النسبية.مما سبق
يمكن القول بأن خيارات التأمني أدوات مكلفة نوعا ما لكنها تسمح بمراقبة أفضل الحتامل تعثر
املؤمن.
فـوائد األسـواق املشتـقة للتـأمني عىل املجازفني يف األسواق املالية:
-II
يعترب املضاربون بمثابة اجلهة املقابلة جلهة الباحثني عن التغطية هدفهم حتقيق أرباح عىل
توظيفاهتم ،فهم يبحثون من خالل األسواق املالية املشتقة يف جمال التأمني عىل حتسني التوليفة
(عائد /خماطرة) ملحفظة استثامراهتم ،كام يمكن أن يكون ضمن املجازفني مؤمنني ومعيدي التأمني
يرغبون يف تنويع حمفظة توظيفاهتم دون التدخل املبارش يف السوق احلارضة للتأمني.
أوال :األدوات املشتقة للتأمني أداة تنويع
انطالقا من املعطيات التي تصدرها اهليئة املسئولة عن مؤرش الرضر (Property ()PCS
 )Claim Servicesأمكن مقارنة تطور مؤرش ( )S&P500وتطور املبلغ املرتاكم ألرضار
الكوارث (مؤرش الرضر) والتي تعترب مرجع تشكيل مؤرش الرضر منذ1962للعقود اآلجلة للتأمني
وخيارات التأمني يف بورصة شيكاغو ،حيث تبني أن االرتباط بني ( )S&P500ومبلغ أرضار
الكوارث تقريبا معدوم ،فمعامل االرتباط يساوي ،2.27ومنه فمعامل يبتا لألصول املالية حول
مؤرش أرضار الكوارث عىل غرار ( )PCS, ISOيقارب الصفر( ،)2وعليه يمكن القول بأن

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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استعامل األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني مثل العقود اآلجلة للتأمني وخيارات التأمني يعترب
أداة فعالة للتنويع.
كام بينت دراسة لكل من ()4()Litzenberger, Beaglehole et Reynoldsسنة 1997أن
إدخال من 1إىل  %1من خيارات التأمني يف حمفظة استثامرية من شأنه أن يرفع من درجة كفاءهتا
فنالحظ
(حتسني نسبة شارب) ،فإذا كان لدينا حمفظة  Pثم نضيف إليها خيار عىل مؤرش تأمني
زيادة كفاءة املحفظة كام هو مبني يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1أثر خيارات التأمني عىل كفاءة املحفظة االستثامرية
)E(R

)σ(R

Source : Idem
حدود الكفاءة

يتضح من الشكل أن النقطة  1انتقلت إىل أعىل اليمني مقارنة بالنقطة  1داخل حدود الكفاءة
املمثلة بواسطة القطع املكافئ ،حيث أن املتغري التابع هو العائد املتوقع من املحفظة االستثامرية
واملتغري املفرس هو االنحراف املعياري هلذا العائد ،تتوقف زيادة كفاءة هذه املحفظة عىل جودة
األوراق املالية املكونة هلا من جهة وعدد الوضعيات املشتقة يف جمال التأمني من جهة أخرى .كام أنه
باالعتامد عىل املعطيات التي تصدرها هيئة ( )Property Claim Servicesلسنة  1992يمكن
متثيل معطيات الكوارث الطبيعية يف متثيل (عائد -تباين) ،كام يمثل يف نفس الرسم البياين حمافظ
مالية مكونة من أوراق مالية خمتلفة (سندات حكومية ،أسهم رشكات تأمني أمريكية ،أسهم بنوك،
رشكات خدمات ورشكات الطاقة) ،كام هو موضح يف الشكل املوايل:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)1كفاءة املحفظة وأخطار التأمني
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Source : S.COX, J.FAIRCHILD, and H.PEDERSEN, The Economics Of Insurance
Securitizations, Contingencies, September/October 2000,P :56.

يمثل اخلط الرفيع احلدود األوىل للكفاءة ،عند إدخال أوراق مالية مشتقة يف جمال التأمني نالحظ أن
هذا اخلط يرتفع إىل أعىل اليمني (اخلط السميك) ،رافعا معه كفاءة املحفظة أي (أعىل عائد عند حجم
خماطرة معني) ،إذا كانت املعطيات متوافرة بالنسبة لقطاع الكوارث الطبيعية والتي تصدرها
( )Property Claim Servicesمنذ سنة 1909األمر الذي ساعد عىل توفر سالسل زمنية
متكن من حتديد جيد للتوليفة (عائد /خماطرة) ،فاحلال خمتلف بالنسبة لفئة األخطار الكثرية العدد
(للحوادث الشائعة) عىل غرار حوادث السيارات األمر الذي صعب من حساب مؤرش الرضر.
ثانيا :األدوات املشتقة للتأمني وسيلة للمضاربة :يمكن ألي مستثمر أن يضارب عىل أخطار التأمني
من خالل اختاذ وضعية يف سوق عقود خيارات التأمني أو العقود اآلجلة للتأمني.
 -1حالة خيارات التأمني
يمكن ملضارب يف بورصة شيكاغو أن يستثمر يف سوق التأمني عىل الكوارث ،من خالل بيع
خيارات عىل مؤرش تأمني :فمثال مؤمن يريد تغطية حمفظة أخطاره احلارضة خالل الثالثي الثالث
بنسبة ما بني 12و%02عىل خطر إعصار يف السواحل الشاملية للواليات املتحدة األمريكية ،هلذا
الغرض عليه رشاء فرق خيار ( )PCSاستحقاق سبتمرب ،يرتجم هذا برشاء خيار رشاء بسعر تنفيذ
 12وتاريخ استحقاق سبتمرب (سعره السوقي  17مثال) وبيع يف نفس الوقت خيار رشاء بسعر
وتاريخ استحقاق سبتمرب (سعره السوقي  12نقطة) ،األصل املرجعي عبارة عن مؤرش الرضر
( )PCSلبورصة شيكاغو وكل نقط تساوي  122دوالر أمريكي.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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يدفع املؤمن املشرتي لفرق اخليار عالوة صافية  7نقاط (أي  1122دوالر أمريكي)
للمضارب بائع فرق اخليار ،ومنه فاملضارب يتحمل خطر اإلعصار يف حدود  10نقطة كحد أقىص
أي  1122دوالر أمريكي إذا وصل حجم الرضر أو جتاوز .%02يمكن متثيل وضعية املضارب
حسب الشكل التايل:
الشكل رقم( :)0وضعية املضارب بائع فرق اخليار

األرابح ابلنقاط

6
14

66

64

41
املصدر :من إعداد الباحث استنادا عىل معطيات املثال

يبني الرسم البياين أرباح املضارب بالنقاط يف تاريخ االستحقاق عند مستويات خمتلفة للرضر
يف منطقة جغرافية معينة ،منه فعوائد املضارب ترتاوح ما بني  +12.61و ،%-122حيث:
 ،بام أن نظام اهلامش املبدئي املفروض من طرف الوسطاء
والذي يمثل  %22من أقىص خسارة ممكنة أي  6نقاط ما يعادل  1022دوالر أمريكي ،يعترب هذا
العائد جمزيا مقارنة باألوراق املالية األخرى ،لكن يف املقابل تنطوي هذه األوراق املالية مقارنة
باألسهم والسندات عىل خماطرة كبرية ،مما جيعل من الرضوري معرفة كل تفاصيل نشاط التأمني
وكيفية تسيري مؤرش الرضر من طرف املضارب.
 -1هيكلة أخطار التأمني والسندات بعائد مرتفع
تتحدد هيكلة أخطار التأمني يف حالة السندات بتسديد الكوبونات أو تعويض األصل عند
حتقق مبلغ معني من الرضر ،وعليه يتحدد املعدل االسمي هلذا النوع من األوراق املالية حسب
املنطق التايل:
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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تتميز أخطار التأمني باالرتباط ضعيف جدا بمؤرشات البورصة (معامل االرتباط قريب من
الصفر) ،كام أهنا تتميز بمعامل "بيتا" يساوي الصفر.
جيب أن يساوي املعدل الفائدة االسمي هلذا النوع من اخلطر :معدل الفائدة اخلايل من املخاطرة

مضافا إليه منحة خطر التعثر ،بحيث كلام كان خطر التعثر كبريا كانت هذه املنحة كبرية.
ولتوضيح هذه الفكرة نفرتض أن مؤمن (أو جمموعة من املؤمنني) يسامهون يف برنامج تغطية كوارث
طبيعية يف منطقة جغرافية معينة ،وقرروا أن قحولوا جزءا من هذه األخطار إىل السوق املالية عرب
سندات بأصل مرشوط بقيمة اسمية  122دوالر ،خالل فرتة زمنية حيث قيمة الكوبونات
تساوي  ،التسديد يكون يف هناية الفرتة .السؤال املطروح هو :كيف يتم حتديد املعدل الفائدة
.
االسمي الذي سوف تصدر به هذه السندات؟ أي النسبة:
إذا كان  :يمثل عائد السندات ،ومنه وحسب نموذج امليداف يمكن كتابة العائد املتوقع وفقا
للعبارة التالية:
()2

وبام أن معامل "بيتا" هلذا النوع من األوراق املالية يساوي الصفر

 ،تصبح العبارة :9

تبني العبارة  12أن قيمة السند ما هي إال جمموع التدفقات املستقبلية خمصومة بمعدل الفائدة اخلايل
من املخاطرة ،وعليه فإن خطر التعثر عن التسديد األصل مرهون بدرجة احتامل حتقق الرضر
الكارثي والذي تكلفته تفوق العتبة املحددة مسبقا ،ليكن  :يمثل هذا االحتامل ،وعليه تكون قيمة
السند بأصل مرشوط املصدر بقيمة اسمية (:122)6

قيمة السند إذا كانت تكلفة الضرر أكرب من

قيمة السند إذا كانت تكلفة الضرر أقل من أو تساوي العتبة

العتبة

-IIIتطور األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني للفرتة 1211-1221
عىل الرغم من مؤثرات األزمـة العاملية لسنة  1221وما تبعها من حالة عدم اليقني والتقلبات
التي سادت األسواق املالية العاملية إال أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني نمت بشكل مستمر
فقد عرف حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني تطورا ملحوظا خالل السنوات التي سبقت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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األزمـة املـالية لسنة  1221ثم بعد ذلك تراجع حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني من
خالل انكامش يف حجم سوق هذه األوراق كام هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)2حجم األوراق املشتقة يف جمال التأمني اجلارية للفرتة 1211-1221
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يتضح من الشكل أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني كان يف حالة تزايد مضطرد
من سنة  1221إىل غاية  1221والتي قدر فيها قيمة مشتقات التأمني بـ  17122مليون دوالر
أمريكي أي بزيادة قدرها %761.22مقارنة بسنة  .1221هذه النسبة تدل عىل األمهية التي حتظى
هبا هذه األوراق من سنة إىل أخرى ،ثم تناقص حجم هذا النوع من األوراق املالية بعد سنة 1221
متأثرا باألزمة العاملية عىل غرار كل املنتجات املالية ،حيث بلغ حجمها يف  1212ما قيمته 11176
مليون دوالر أمريكي أي بانخفاض قدره  %11.09مقارنة بسنة  1221والتي متثل الذروة ،أما يف
سنة  1211فقد بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني  11220أي بانخفاض قدره
 %11.71مقارنة بسنة  1212وهذا ليس راجع إىل نقص الطلب عىل هذا النوع من األوراق بقدر
ما هو راجع إىل ما بني اإلصدارات اجلديدة واألوراق التي بلغت تاريخ استحقاقها كام هو موضح
يف الشكلني رقم ( )7و(.)6

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)7اإلصدارات اجلديدة لألوراق املشتقة يف جمال التأمني للفرتة .1211-1221
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يتضح من الشكل أن اإلصدارات اجلديدة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني شهدت تطورا
ملحوظا من سنة  1221إىل غاية سنة  1226حيث بلغ حجم اإلصدارات يف هذه السنة رقام قياسيا
قدره  1102مليون دوالر أمريكي عىل أثر زيادة طلب املستثمرين عىل هذا النوع من األوراق الذي
أثبت الدور املهم الذي يلعب يف زيادة كفاءة املحفظة املالية ألي مستثمر ،حيث بلغت نسبة الزيادة
ما يقارب  ،%711ثم بدأ حجم اإلصدار يف االنخفاض سنة  1221عىل إثر بوادر األزمة املالية
العاملية يف هناية سنة  1226حيث بلغ حجم اإلصدار  2910مليون دوالر أمريكي أي انخفاض
بنسبة  ،%16.19تواصل االنخفاض يف حجم اإلصدارات اجلديد يف سنة  1229ليبلغ 1612
مليون دوالر أمريكي أي بنسبة انخفاض قدرها  %61.10مقارنة بسنة  1226هذا االنخفاض
الكبري راجع أساسا لتخوف املستثمرين من أثر األزمة املالية عىل كربى رشكات التأمني وإعادة
التأمني والتي تعترب الركن األول واألسايس يف حتويل األخطار التأمني إىل املستثمرين عرب هذه
األوراق عىل غرار رشكة التأمين ( )AIGالتي تعرضت لإلفالس لوال تدخل احلكومة الفدرالية
إلنقاذها ،ورشكة إعادة التأمني السويرسية ( )SuisseReورشكة إعادة التأمني األملانية
( )MunichReوغريها ،بعدها عاود الطلب عىل هذا النوع من األوراق املالية لالرتفاع يف سنة
 1212هذا ما ترجم بحجم إصدار قدره  0771مليون دوالر أمريكي أي بارتفاع قدره
 %171.12مقارنة بسنة  ،1229كام تواصل هذا االرتفاع يف سنة  1211حيث إىل غاية الفصل
الثاين من هذه السنة بلغ حجم اإلصدار  0111مليون دوالر أمريكي وحجم إصدار يقارب حجم
اإلصدار السنوي لسنة  .1212تدل األرقام السابقة عىل األمهية املضطردة هلذا النوع من األوراق
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املالية نظرا للمزايا الكثرية التي قحققها لكل من املؤمنني (رشكات التأمني وإعادة التأمني ) من خالل
رفع طاقة العرض هلم وبالتايل السامح هلم باالكتتاب يف فروع تأمينية أكثر مردودية وتقليل االعتامد
عىل األموال اخلاصة مما قحسن نسبة املالءة املالية باإلضافة إىل ختفيض احتامل التعثر ،كل هذا يسمح
للمؤمنني أن يستوفوا الرشوط واالحرتازات التي تضعها اهليئات الترشيعية والرقابية عىل غرار
اتفاقيات بازل  ،1أما بالنسبة لغري املؤمنني (املجازفني) فهي توفر كذلك ميزات كثرية من خالل
حتسني كفاءة حمفظتهم املالية ( حتسني التوليفة عائد/خماطرة) عن طريق إدراج نسبة معينة من هذه
األوراق للمحفظة باإلضافة إىل أهنا تضفي ميزة التنويع من أجل التخلص من األخطار النظامية عىل
اعتبار أن األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني هلا ارتباط ضعيف أو حتى يكاد يكون معدوم مع
األوراق املالية التقليدية (األسهم والسندات) ،كل هذه امليزات جتعل املختصني يف األسواق املالية
يتنبئون بمستقبل واعد هلذه الفئة من األصول املالية عىل الرغم من حداثتها كوهنا ظهرت يف أواخر
سنة  1991عقب إعصار "أندرو".
الشكل رقم ( :)6حجم األوراق املالية املشتقة املستحقة يف جمال التأمني للفرتة 1211 -1227
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Source : Aon BENFIELD, Insurance-Linked Securities, Annual Report 2011,
P :5.

يتضح من اجلدول أن حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني املستحقة (التي حان وقت
استحقاقها وبالتايل تسحب من التداول) يف ارتفاع مستمر فهي مرتبطة مع حجم اإلصدارات
اجلديدة كون أن هذه األخرية سوف تستحق بعد مدة زمنية معينة والتي هي يف الغالب ما بني أربع
وست سنوات ،ففي سنة  1227مثال كان حجم األوراق املستحقة هو  1011مليون دوالر أمريكي
ليبلغ احلجم حالة الذروة يف  1211بمبلغ أوراق مستحقة قدره  7202مليون دوالر أمريكي أي
ارتفاع بنسبة  %111.11مقارنة بسنة  ،1227هذه الزيادة يف حجم األوراق املستحقة تتوافق مع
الزيادة يف حجم اإلصدارات اجلديدة لسنة  1226حينها بلغ حجم األوراق املالية املشتقة يف جمال
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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التأمني املصدرة  1102مليون دوالر أمريكي ،من املتوقع أن ينخفض حجم األوراق املالية املستحقة
يف سنة  1211ليصل إىل  1111أي بنسبة انخفاض تقدر بـ %21.01مقارنة بسنة  ،1211هذا
االنخفاض يف حجم األوراق املستحقة يتوافق مع االنخفاض الكبري يف حجم اإلصدارات اجلديدة
لسنتي 1221و 1229عىل أعقاب األزمة املالية العاملية  1221حينها بلغ حجم األوراق املالية
املشتقة يف جمال التأمني املصدرة 2910و 1612مليون دوالر أمريكي عىل التوايل .الشكل املوايل
يوضح الفرق بني اإلصدارات اجلديدة واملستحقة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للفرتة
.1211-1227
الشكل رقم (:)1الفرق بني اإلصدارات اجلديدة واملستحقة لألوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني للفـــــــــــــرتة -1227
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املصدر :من إعداد الباحث استنادا عىل الشكلني رقم ( )7و(.)6

يمكن من الشكل أن نميز بني مرحلتني:
املرحلة األوىل :متتد لثالث سنوات ما بني  1227سنة وسنة  1221والتي كان فيها حجم
اإلصدارات اجلديدة يفوق وبكثري حجم األوراق املالية املستحقة حيث كان الفرق يف سنة 1227
يقدر بـ  1176مليار دوالر أمريكي ،أما يف سنة  1226فكان الفرق يقدر بـ  7121مليون دوالر
أمريكي أي أن الفرق ازداد يف هذه السنة بـ  %116.7مقارنة بسنة  ،1227أما يف سنة  1221فقد
انخفض الفرق ليصبح  1100مليون دوالر أمريكي أي بنسبة انخفاض قدرها  %01.21مقارنة
بسنة .1226
املرحلة الثانية :متتد لثالث سنوات كذلك ما بني  1229و 1211والتي كان فيه حجم األوراق
املالية املشتقة املستحقة أكرب من اإلصدارات اجلديدة والذي يعترب داللة نمو متباطئ لألوراق املالية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املشتقة يف جمال التأمني خالل هذه الفرتة عقب األزمـة مالية العاملية  1221هذا ما يؤكد تأثر هذا
النوع من األوراق املالية هبذه األزمـة ،حيث بلغ الفرق يف سنة  1229بـ  1927مليون دوالر لصالح
األوراق املستحقة ،ثم تقارب الفرق يف سنة  1212ليصبح  61مليون دوالر أمريكي أي بانخفاض
قدره  ،%96.21بعد ذلك أي يف سنة  1211عاود الفرق لالرتفاع من جديد ليبلغ  1611مليون
دوالر أمريكي.
 -IVدراسة مـدى ارتباط مؤرش كوارث األعاصري وكوارث الزالزل لرشكة ()Aon BENFIELD
مع مؤرش ( )S&P500وسندات رشكات أمريكية
أوال :التعريف برشكة آون بنفيلد ()Aon BENFIELD
آون بنفيلد هي أحد فروع رشكة ( )NYSE Aonوالتي تعترب من أهم وسطاء التأمني
وإعادة التأمني يف العامل ،وكلمة آون ( )AONتعني باللغة الغيلية (" )Gaéliqueال تفعل إال يشء
واحد" والذي يعترب شعار الرشكة كوهنا رائدة يف جماهلا ،هتدف رشكة آون بنفيلد من خالل 222
مكتب هلا منترشة يف  112دولة إىل تقديم خدمات استشارية يف تسيري أخطار املؤسسات من خالل
التقييم االكتواري ،كام تعرض الرشكة تغطية تأمينية تتالءم مع مجيع الفروع التأمينية من خالل
اقرتاح حلول مبتكرة معتمدة يف ذلك عىل اخلربة الكبرية التي يتمتع هبا موظفيها يف جمال التأمني (.)7
ويف دراسة قامت هبا املجلة املختصة يف قطاع التأمني ( )EuroMoneyاختريت رشكة
آون بنفيلد كأحسن وسيط تأمني للسنتني 1221و ،1229كام اعتربت وكالة التصنيف
( )AM.Bestرشكة آون بنفيلد كأول وسيط تأمني يف العامل لسنة  1226من خالل تقييم معيار
عوائد وساطة التأمني ،كام تعترب الرشكة من أحسن رشكات التأمني وإعادة التأمني التي تقوم بتسيري
خطر الكوارث من خالل عملية التوريق ،فهي متلك مؤرش رضر عىل كوارث األعاصري ومؤرش
رضر عىل كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إىل مؤرشات أخرى .اجلدول
التايل يبني تطور مؤرشات الرضر هلذه الرشكة للسنوات 1212 ،1229و.)8( 1211
اجلدول رقم ( :)1تطور مؤرشات رشكة آون بنفيلد للفرتة .1211-1229
المؤشر ()Aon
األعاصيرUSA
الزالزل USA
سندات مصنفة BB-
كل السندات

2002
184081
17.008
1870.0
185073

قيـمة المـؤشـر
2010
113000
188048
111080
110088

2011
131013
101008
111048
134008

العـائد السـنوي
2011
2010
%5087
%11085
%7011
%7004
%4041
%11085
%8051
%15018

Source : Aon BENFIELD Securities, Bloomberg, Annual Report 2011.

يتضح من اجلدول أن رشكة آون بنفبلد متخصصة يف جمال األدوات املالية املشتقة يف جمال
التأمني والدليل عىل ذلك امتالكها ألكثر من مؤرش تأمني والذي يمثل األصل املرجعي يف العقود
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اآلجلة يف جمال التأمني ،كام نالحظ من اجلدول أن قيمة مؤرش كوارث األعاصري يف الواليات
املتحدة األمريكية يف ارتفاع مستمر خالل السنوات الثالث ففي سنة  1229كانت القيمة 110.91
لتصبح  111.11يف سنة  1211أي بنسبة ارتفاع تقدرها  ،%10.91ونفس احلال ينطبق عىل مؤرش
كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية حيث كان قيمة هذا املؤرش يف  1229تقدر
بـ 167.21لرتتفع يف سنة  1211وتصبح  121.21حمققا نسبة ارتفاع قدرها  ،%10.67أما يف ما
خيص العائد السنوي فقد حقق مؤرش كوارث األعاصري يف الواليات املتحدة األمريكية نسبة
 %12.11يف سنة  1212ثم انخفضت هذه النسبة يف سنة  1211لتصبح  %1.21ويرجع السبب
إىل ارتفاع عدد الكوارث يف الواليات املتحدة األمريكية خالل سنة  ،1211أما مؤرش كوارث
الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية فقد حقق عائد متقارب للسنتن 1212و 1211يف حدود
%6.20و %6.11عىل التوايل.
ثانيا :حتليل العائد واملخاطرة لكل من مؤرش التأمني ومؤرشS&P500
سنقوم يف هذه الفقرة بدراسة مقارنة ملتوسط العائد واملخاطرة لثالثة أنواع خمتلفة من األدوات
املالية من أجل مطابقة النتائج املتحصل عليها مع النتائج الدراسات السابقة والتي تم التطرق إليها
يف بداية البحث ،وهلذا الغرض تم اختيار كل من مؤرش التأمني عىل الزالزل يف الواليات املتحدة
األمريكية لرشكة آون بنفيلد ومؤرش ستندار أند بورز  )S&P500( 222وسندات أمريكية مصنفة
( ،)BB+يعطي اجلدول املوايل تطور املعدالت السنوية خالل الفرتة .1211-1222
اجلدول رقم (:)2تطور املعدالت السنوية خالل الفرتة 1211-1222

الوحدة% :
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المخاطر
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8.72

9.09

18.80

1.12
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5.76
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USA
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0.76

16.10

20.59
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6.71
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6.85
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28.1
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3
8.55
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BB+

املصدر من إعداد الباحث استنادا عىل املوقع الرسمي لشركة (www.aon.com :)Aon BENFIELD

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط العائد ملؤرش كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة
األمريكية للسنوات  1211-1222قدر بـ %1.11بانحراف معياري قدره  ،%2.67أما مؤرش
( )S&P500فقد كان متوسط عائد يقدر بـ %2.27لكن بانحراف معياري كبري يقدر بـ ،%19.20
يف حني أعطت سندات مصنفة ( )BB+متوسط عائد قدره %1.11بانحراف معياري صغري قدره
.%1.26
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل املوايل يقارن متوسط العائد واملخاطرة لكل من األدوات املالية السابقة.
الشكل رقم ( :)9حتليل العائد املخاطرة ملؤرش تأمني ومؤرش بوريص.

S&P500
مؤشر الزالزل

BB+سندات

املصدر :من إعداد الباحث استنادا عىل اجلدول رقم(.)1

يتضح من الشكل أن السندات ( )BB+تعطي أحسن توليفة ( عائد /خماطرة) فهي تعطي
متوسط عائد قدره %1.11بانحراف قدره  %1.26وبالتايل هي أفضل من مؤرش التأمني عىل الزالزل
بقليل حيث يعطي هذا املؤرش متوسط عائد قريب من السندات ( )BB+لكن بانحراف أكرب وهذا
يشء عادي نظرا خلصوصية كل أداة فعادة ما تتسم السندات باستقرار يف عوائدها مقارنة بباقي
األوراق املالية ،لكن اليشء غري العادي واملتناقض ملا تم التطرق إليه يف اجلانب النظري أن يكون
مؤرش ( )S&P500يف أعىل الشكل أي أنه يعطي عائد سنوي أقل من مؤرش التأمني عىل الزالزل
وبانحراف كبري جدا يفوق انحراف مؤرش التأمني ،والسبب يرجع إىل تأثر مؤرش ()S&P500
باألزمـة املالية لسنة  1221والتي بدأت بوادرها يف سنة  1226وال تزال خملفاهتا حلد اآلن
( ،)1211هذه املدة متثل أكثر من نصف فرتة الدراسة والتي امتدت من  1222إىل .1211
ثالثا :دراسة العالقة بني مؤرشات التأمني لرشكة آون بنفيلد ومؤرش ()S&P500وسندات خاصة
(0)BB+

أن حتديد العالقة بني األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني واألوراق املالية التقليدية كان حمل
اهتامم العدد من الباحثني من أجل معرفة أثر مشتقات التأمني يف زيادة كفاءة املحافظ املالية
للمستثمرين ،وهلذا الغرض سوف نحاول من خالل هذه النقطة تقدير املعامالت بني :مؤرش
األعاصري والزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية ومؤرش ( )S&P500من جهة ،وبني مؤرش
األعاصري والزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية وسندات خاصة مصنفة ( )BB+من جهة

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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أخرى ،باستخدام الربنامج اإلحصاء القيايس ( 0)EViews4اجلدول املوايل يبن تطور العائد السنوي
ملؤرشات التأمني ومؤرش ( )S&P500وسندات خاصة للفرتة .1211-1222
اجلدول رقم (:)3تطور العائد السنوي ملؤرشات التأمني ومؤرش ( )S&P500وسندات خاصة للفرتة -1222
.1211
المؤشـر
أعاصير في
USA
زالزل
فيUSA
S&P500

سندات شركات
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8.47%
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14.51%

10.07%

-0.41%
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8.51%
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8.72%
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18.80%

1.12%

7.04%

7.21%

0.76%
7.90%

16.10%
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6.71%

-14.04%
6.46%

-28.18%
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8.55%

BB+

املصدر من إعداد الباحث استنادا عىل املوقع الرسمي لرشكة(www.aon.com :)Aon BENFIELD
الشكل رقم (:)12تطور العائد السنوي ملؤرشات التأمني ومؤرش ( )S&P500وسندات خاصة للفرتة .1211-1222
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املصدر من إعداد الباحث

مبدئيا يتضح من الشكل أنه هناك عالقة ضعيفة بني خمتلف املؤرشات ،خاصة بني
مؤرش( )S&P500وباقي املؤرشات ،كام نالحظ من الشكل التقلبات الكبرية التي متيز هبا العائد
السنوي ملؤرش ( )S&P500وبأقل درجة كل من مؤرش كوارث األعاصري ومؤرش كوارث الزالزل
يف الواليات املتحدة األمريكية ،يف حني ُيظهر العائد السنوي للسندات املصنفة ( )BB+استقرار
نسبي مقارنة بباقي املؤرشات.

-1

تقدير املعامالت بني مؤرش األعاصري ومؤرش (.)S&P500
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من أجل تقدير خمتلف املعامالت التي تربط بني املؤرش األعاصري ومؤرش ()S&P500

سنعتمد عىل طريقة املربعات الصغرى ( )Least Squaresوالتي تتالءم عندما يتعلق األمر بدراسة
متغريين فقط يف آن واحد ،اجلدول املوايل يلخص النتائج املتحصل عليها.
اجلدول رقم (:)4تقدير املعامالت بني مؤرش األعاصري ومؤرش (.)S&P500

Prob.
0.2549
299.8571
1955.165
17.91864
17.91091
1.304246

Std. Error
t-Statistic
0.638244
1.258740
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

Dependent Variable: S&P500
Method: Least Squares
Date: 01/19/12 Time: 14:28
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Variable Coefficient
0.803383
ILS Hurricane
R-squared
0.187196
Adjusted R-squared
0.187196
S.E. of regression
1762.692
Sum squared resid
18642492
Log likelihood
-61.71522

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج (.)EViews4
يوضح اجلدول رقم ( )4املعامالت املقدرة للنموذج وقيمة " "tاإلحصائية ،واالنحراف
املعياري واحتامل اخلطأ ،وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد ) (R2تقدر ب  0118أي أن هناك
عالقة ضعيفة بني مؤرش األعاصري ومؤرش ( ،)S&P500كام تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن
)(Durbin Watsonقد بلغت قيمته اإلحصائية 1130ملؤرش األعاصري ،مما يدل عىل عدم وجود
مشكلة االرتباط الذايت )(Autocorrelation
.الشكل رقم (:)11تطور العائد السنوي ملؤرش األعاصري ومؤرش (.)S&P500

املصدر من إعداد الباحث.

يؤكد الشكل النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث من الواضح أن العالقة بني مؤرش األعاصري
ومؤرش ( )S&P500عالقة ضعيفة ويف نفس االجتاه ،من خالل الفراغ الكبري املوجود بني املنحنيني.
تقدير املعامالت بني مؤرش األعاصري والسندات (:)BB+
-1
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

136

العدد 14لسنة1014

اجلدول رقم (:)5تقدير املعامالت بني مؤرش األعاصري والسندات (:)BB+
Dependent Variable: BONDBB+
Method: Least Squares
Date: 01/19/12 Time: 14:32
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob.
0.674949
0.154981 4.355044
0.0048
ILS Hurricane
R-squared
-0.155965
Mean dependent var
719.4286
Adjusted R-squared -0.155965
S.D. dependent var
398.1034
S.E. of regression
428.0240
Akaike info criterion
15.08780
Sum squared resid
1099227.
Schwarz criterion
15.08007
Log likelihood
-51.80730
Durbin-Watson stat
1.105243

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج (.)EViews4

يوضح اجلدول رقم ( )5املعامالت املقدرة للنموذج وقيمة " "tاإلحصائية ،واالنحراف
املعياري واحتامل اخلطأ ،وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد ) (R2تقدر ب -0.15أي أن هناك
عالقة عكسية ضعيفة بني مؤرش األعاصريوالسندات ( ،)BB+كام تظهر النتائج أن معامل دوربن
واتسن )(Durbin Watsonقد بلغت قيمته اإلحصائية 1112ملؤرش األعاصري ،مما يدل عىل عدم
وجود مشكلة االرتباط الذايت ).(Autocorrelation
الشكل رقم (:)11تطور العائد السنوي ملؤرش األعاصري والسندات (.)BB+

املصدر من إعداد الباحث.
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يؤكد هذا الشكل كذلك النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث من الواضح أن العالقة بني
مؤرش األعاصري والسندات ( )BB+عالقة عكسية كون أن املنحنني متقابلني (تطور بشكل
معاكس).
تقدير املعامالت بني مؤرش الزالزل ومؤرش (.)S&P500
-1
اجلدول رقم (:)6تقدير املعامالت بني مؤرش الزالزل ومؤرش ()S&P500
Dependent Variable: S&P500
Method: Least Squares
Date: 01/19/12 Time: 23:31
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
1.086245
0.874550
1.242062
0.2606
ILSEarthquake
R-squared
0.182702
Mean dependent var
299.8571
Adjusted R-squared
0.182702
S.D. dependent var
1955.165
S.E. of regression
1767.558
Akaike info criterion
17.92415
Sum squared resid
18745578
Schwarz criterion
17.91642
Log likelihood
-61.73452
Durbin-Watson stat
1.537768

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج ()EViews4
يوضح اجلدول رقم ( )6املعامالت املقدرة للنموذج وقيمة " "tاإلحصائية ،واالنحراف
املعياري واحتامل اخلطأ ،وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد ) (R2تقدر ب  0118أي أن هناك
عالقة ضعيفة بني مؤرش الزالزل ومؤرش ( ،)S&P500كام تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن
)(Durbin Watsonقد بلغت قيمته اإلحصائية 1121ملؤرش الزالزل ،مما يدل عىل عدم وجود
مشكلة االرتباط الذايت ).(Autocorrelation
الشكل رقم (:)11تطور العائد السنوي ملؤرش الزالزل ومؤرش (.)S&P500

املصدر من إعداد الباحث.
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يؤكد الشكل النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث من الواضح أن العالقة بني مؤرش الزالزل
ومؤرش ( )S&P500عالقة ضعيفة ويف نفس االجتاه ،من خالل الفراغ الكبري املوجود بني املنحنيني،
عىل غرار مؤرش األعاصري.
تقدير املعامالت بني مؤرش الزالزل والسندات ()BB+
-0
اجلدول رقم (:)7تقدير املعامالت بني مؤرش الزالزل والسندات ()BB+
Dependent Variable: BONDBB+
Method: Least Squares
Date: 01/19/12 Time: 14:33
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Prob.
0.0227
719.4286
398.1034
15.57987
15.57215
0.487203

Std. Error
t-Statistic
0.270852
3.043582
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

Coefficient
0.824359
-0.890818
-0.890818
547.4200
1798012.
-53.52956

Variable
ILSEarthquake
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج ()EViews4

يوضح اجلدول رقم ( )7املعامالت املقدرة للنموذج وقيمة " "tاإلحصائية ،واالنحراف
املعياري واحتامل اخلطأ ،وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد ) (R2تقدر ب -2.19أي أن هناك
عالقة عكسية قوية بني مؤرش الزالزلوالسندات ( ،)BB+كام تظهر النتائج أن معامل دوربن واتسن
)(Durbin Watsonقد بلغت قيمته اإلحصائية 2.01ملؤرش الزالزل ،مما يدل عىل عدم وجود
مشكلة االرتباط الذايت ).(Autocorrelation
الشكل رقم ( :)10تطور العائد السنوي ملؤرش الزالزل والسندات ()BB+

امل
صدر من إعداد الباحث.
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يؤكد هذا الشكل كذلك النتائج املتحصل عليها قياسيا حيث من الواضح أن العالقة بني
مؤرش الزالزل والسندات ( )BB+عالقة عكسية كون أن املنحنني متقابلني (تطور بشكل معاكس)،
وقوية نسبيا كام يبينه الفراغ الصغري نسبيا بني املنحنني.
عموما جاءت النتائج املتحصل عليها بعد الدراسة القياسية لتطور العائد السنوي ملؤرشات التأمني
ومؤرش ( )S&P500وسندات خاصة متقاربة مع ما جاءت به الدراسات يف اجلانب النظري مع
اختالف بسيط ،وقد يكون السبب راجع إىل ختلل فرتة الدراسة ( )1211-1222أزمة مالية أثرت
عىل لتطور العادي للمؤرشات.
حتديد معامل "بيتا" ( ) ملؤرش األعاصري ومؤرش الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية
-2
يعترب معامل "بيتا" من أهم املقاييس التي يعتمد عليها املحلل املايل يف حتديد األوراق املالية
التي يضمها إىل حمفظة استثامراته ،فهي تعرب عن كيفية تطور عائد الورقة املالية مقارنة بتطور عائد
السوق أو بتعبري آخر يمثل معامل "بيتا" درجة حساسية عوائد ورقة مالية ما مع عوائد السوق
معامل كام يمثل مقياسا ملخاطر الرشكة املرتبطة بمخاطر السوق عامة ،وقيمة معامل بيتا لرشكة
ترتبط حركتها بحركة السوق ارتباطا وثيقا (املخاطرة فيها تساوي متوسط خماطر السوق) هي ،1
وكلام انخفضت قيمة معامل بيتا عن  1كانت خماطر هذه الورقة املالية أقل ،وكلام ارتفعت القيمة عن
 1كانت املخاطر أكرب ،حلساب معامل "بيتا" يعتمد األخصائيني عادة عىل البيانات التارخيية (أربع
سنوات عىل األقل) لتطور عائد الورقة املالية ،حيث ترسم العائدات التارخيية للورقة املالية عىل
املحور العمودي وعائدات السوق عىل املحور األفقي ،يمثل ميل خط االنحدار تقدير ملعامل "بيتا"
للورقة املالية"(.)2
سنقوم من خالل هذه الدراسة بحساب معامل "بيتا" لكل من مؤرش كوارث األعاصري
ومؤرش كوارث الزالزل يف الواليات املتحدة األمريكية وباالعتامد عىل مؤرش ( )S&P500كمحفظة
للسوق ألن معظم املحللني يستخدما هذا املؤرش هلذا الغرض ،وكانت النتائج املتحصل عليها وفقا
للجدولني التالني:
اجلدول رقم ( :)8حساب معامل "بيتا" ملؤرش كوارث األعاصري.

Prob.
0.2549

t-Statistic
1.258740

Dependent Variable ILS Hurricane
Method: Least Squares
Date: 01/20/12 Time: 01:04
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Variable
Beta
Std. Error
0.206581
S&P500
0.260032

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج (.)EViews4
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يوضح اجلدول ( )8أن معامل "بيتا" ملؤرش كوارث األعاصري يساوي  ،2.17هذا يعني أن
عائد مؤرش كوارث األعاصري يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق ،كام أن "بيتا"
ملؤرش كوارث األعاصري أصغر من متوسط بيتا البالغ  ،1.22أي أن التقلبات يف عائد مؤرش
األعاصري تقل ب %60عن تقلبات عائد سوق ويف نفس االجتاه ،هذا ما يعترب نقط اجيابية تضاف إىل
ميزات هذا النوع من األوراق املالية.
اجلدول رقم ( :)9حساب معامل "بيتا" ملؤرش كوارث الزالزل

Prob.

t-Statistic

0.2606

1.242062

Dependent Variable: ILSEarthquake
Method: Least Squares
Date: 01/20/12 Time: 01:17
Sample: 2005 2011
Included observations: 7
Variable
Beta
Std.
Error
0.151596
S&P500
0.188291

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج (.)EViews4
يوضح اجلدول ( )9أن معامل "بيتا" ملؤرش كوارث األعاصري يساوي  ،2.111هذا يعني
أن عائد مؤرش كوارث الزالزل يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق ،كام أن "بيتا"
ملؤرش كوارث األعاصري أصغر من متوسط بيتا البالغ .1.22أي أن التقلبات يف عائد مؤرش الزالزل
تقل بأكثر من %11عن تقلبات عائد سوق ويف نفس االجتاه.
وعموما جاءت نتائج الدراسة القياسية يف اجلانب التطبيقي منسجمة ومتقاربة مع ما جاءت به
الدراسات املتطرق هلا يف اجلانب النظري وهذا جيعل من األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني من
أحسن األوراق املالية التي يمكن أن تساهم يف حتسن أداء وكفاءة املحافظ املالية (حتسني التوليفة
عائد/خماطرة) ،بفضل سمة االرتباط الضعيف بينها وبني األوراق املالية التقليدية (األسهم
والسندات) ،باإلضافة إىل أن معامل احلساسية "بيتا" هلا يكون قريب من الصفر ما يؤكد دور املهم
هلا يف عملية التنويع.
اخلامتـة
تعترب العقود اآلجلة يف جمال التأمني وخيارات التأمني والسندات املرشوطة من أهم احللول
اجلديدة واملبتكرة التي ساعدت رشكات التأمني يف احلصول عىل تغطية شاملة من التقلبات غري
املتوقعة يف املبلغ املرتاكم لألرضار ،لذا القت هذه التقنية إقباال كبريا من قبل رشكات التأمني
واملجازفني عىل حد سواء ،بعد الدراسة خلصنا إىل النتائج التالية:
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الفرضية األوىل :تتحرك األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني بصفة مستقلة عن حترك باقي
األوراق املالية ،هذه الفرضية "حمققـة" فقد بينت الدراسة القياسية أن هناك ارتباط ضعيف بني
مشتقات التأمني ومؤرشات السوق من جهة والسندات من جهة أخرى.
الفرضية الثانية :تعترب األوراق املالية املشتقة يف جمال التأمني أصول مالية بمعامل
"بيتا"( )Bêtaيساوي الصفر ،هذه الفرضية "حمققـة"فقد بينت دراسة القياسية أن معامل "بيتا"
ملؤرش كوارث األعاصري ( )Aon BENFIELDيساوي  ،2.17هذا يعني أن عائد مؤرش كوارث
األعاصري يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق ،كام أن معامل "بيتا" ملؤرش كوارث
األعاصري ( )Aon BENFIELDيساوي  ،2.111هذا يعني أن عائد مؤرش كوارث الزالزل
يتحرك بصفة مستقلة نسبيا عن حترك عائد السوق.
 أن االستعانة باألدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني خاصة برشكات التأمني التي تتميز حمفظةبوليصاهتا بارتباط مع تطور املؤرش املرجعي هلذه األدوات ،من شأنه أن يقوي عرض رشكات
التأمني.
 يساهم االعتامد عىل أدوات التغطية القابلة للتداول واملرتبطة بشكل جيد مع األخطار املغطاة يفرفع درجة مالءة رشكة التأمني ،كام يساعد يف الرفع من قدرهتا عىل االكتتاب يف أخطار جديدة من
أجل حتقيق ميزة التنويع.
 يعطي استعامل األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني من قبل رشكات التأمني ميزات أفضل منإعادة التأمني خاصة فيام خيص السيولة والرسية وتكلفة املعامالت ،حيث تشبه هذه األدوات يف
تصميمها وطريقة عملها األدوات املالية التقليدية ،كام تعطي نفس امليزات التقليدية التي تعطيها
القيم املنقولة مقارنة بالقيم غري القابلة للتداول األخطار مثل عقود إعادة التأمني.
 تكلفة الدخول إىل سوق التأمينات عرب األسواق املالية أقل بكثري من دخوله مبارشة عرباألسواق احلارضة ،فيمكن ألي مستثمر املسامهة يف أخطار تأمني يف األسواق املالية ،من أجل
حتقيق عائد دون احلاجة لتحمل التكاليف الكبرية من أجل احلصول عىل ترخيص (االعتامد) الذي
يستوجبه إنشاء رشكة تأمني وما يتطلبه من احرتام للترشيعات والقيود االحرتازية التي تضعها
اهليئات الرقابية.
 تعترب مشتقات التأمني وسيلة فعالة من أجل تعظيم اهليكلة املالية لرشكة التأمني ،كام أهنا تزيد منسيولة سوق التأمينات من خالل سهولة تداول األخطار التي يمثلها األصل املرجعي أي تبادل
األخطار البحتة وهذا ما ال يسمح به السوق التقليدي للتأمني.
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 تسمح األدوات املالية املشتقة يف جمال التأمني باحلد من التقلبات يف نتيجة رشكة التأمني ،كاممتكنها من ختفيض خطر االهنيار ( )The risk of ruinفلها نفس أثر األدوات املشتقة ألسعار
الفائدة بالنسبة للبنوك.
 يتميز املؤرش املرجعي للعقود اآلجلة يف جمال التأمني بنقص يف حجم املعلومات التي ختصتطوره السابق (حديث النشأة) ،فرشكة التأمني متعودة عىل تعويض نقص املعلومات حول
املستقبل من خالل املالحظات يف املايض واالعتامد عىل الطرق اإلحصائية من أجل حتيد التسعرية
لكل مؤرش مرجعي للرضر.
 إن املحفظة املالية التي قحتوي جزء منها عىل خطر الكوارث عرب أدوات مالية مشتقة يف جمالالتأمني من شأنه أن قحسن قيمة التوليفة (عائد/خماطرة).
 يسمح استعامل العقود اآلجلة للتأمني حتييد أثر التسعري اخلاطئ لبوليصات املؤمن من خاللاختاذ وضعية معاكسة يف السوق اآلجلة عن وضعية السوق احلارضة ،كام هتدف عملية التغطية إىل
حتقيق أرباح يف السوق اآلجلة لتغطية اخلسائر التي قد تتحقق يف السوق احلارضة.
جيب التنويه إىل أن املشتقات املالية كانت أحد األسباب الرئيسة يف وقوع األزمة املالية لسنة
 ،1221من خالل االستعامل املفرط هلذا النوع من األوراق املالية سواء يف رشكات التأمني أو
البنوك ،وعليه جيب التعامل بعقالنية مع هذه املنتجات املالية خصوصا وتقنية التوريق عموما من
أجل استغالل اجلوانب االجيابية منها وترك ما يشوهبا من عيوب ،وقد ال يتأتى هذا إال بنظام
حوكمة صارم جتاه رشكات التأمني بصفة خاصة واملؤسسات املالية بصفة عامة.
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