
 

 

 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي
Request For Proposal (RFP) 

 

 عنوان پيشنهادی طرح: -1

 های بیمه.گذاری در سهام توسط شرکت( سرمایهVARبرآورد ارزش در معرض ریسک )

 ها: لویت طرح نسبت به سایر طرحوا -2

گذاری در کنار هستند. با توجه به جزء الینفک عملیات سرمایه های متعددی روبروهای فعال در صنعت بیمه با ریسکشرکت

-گیری و ریسک سرمایهگذاری است. اندازهها، ریسک سرمایهریسکاین ترین ی بیمه، یکی از مهمهاگری شرکتعملیات بیمه

گذاری شرکت تواند در ارزیابی سیاست و نحوه مدیریت سرمایهگذاری و سپس مقایسه آن با بازده کسب شده ناشی از آن می

 بسیار موثر و سودمند باشد. 

 ه مشکل اساسي موجود که مبنای پيشنهاد طرح است، چيست؟(صورت مشخص بيان شود ک بيان مسئله )به -3

های بیمه مکلفند نظام نامه گزارشگری و افشای اطالعات موسسات بیمه(، شرکت)آیین 88نامه شماره آیین 4و  3مطابق با مواد 

بینی ها و پیشگیری، مدیریت، کنترل و تشریح وضعیت فعلی ریسکخود مشتمل بر نحوه شناسایی، اندازه مدیریت ریسک

ای از نحوه مدیریت ریسک موسسه مشتمل بر وضعیت آتی آنها را گزارش و افشاء نمایند. همچنین موسسات بیمه مکلفند خالصه

گذاری توسط رسانی خود افشاء نمایند. با توجه به انجام فعالیت سرمایههای خود را در پایگاه اطالعگزارش وضعیت ریسک

گذاری منابع قابل مالحظه از محل ذخایر فنی، ریاضی و حقوق صاحبان سهام، مواجعه با ریسک سرمایههای بیمه به سبب شرکت

-های بیمه در قالبگذاری توسط شرکتسرمایهآید. های بیمه در عرصه مدیریت ریسک به شمار میهای شرکتیکی از چالش

گیرد. یکی از های تولیدی و تجاری و .... صورت میدر طرحهای متنوع شامل سپرده بانکی، خرید اوراق بهادار، انجام مشارکت 

های پذیرفته شده در های بیمه، سهام است که به صورت خرید سهام شرکتگذاری شده توسط شرکتانواع اوراق بهادار سرمایه

سهام، ریسک و  گذاری درگیرد. دو عنصر بسیار مهم در مدیریت سرمایهبازار بورس، فرابورس و خارج از بورس صورت می

ارزش در معرض ریسک  استفاده از روش گیرد.گذاری با مقایسه این دو عنصر صورت میبازده است و عملکرد پرتفوی سرمایه

گذاری در سهام است. ارائه روش و الگویی جهت انجام این گیری ریسک سرمایههای اندازهترین روشترین و متداولیکی از مهم

 ناپذیر است. های بیمه امری ضروری و اجتنابع قابل مالحظه شرکتهدف جهت مدیریت مناب

 د، بيان شود.(ن)اهداف نهایي که قرار است با انجام طرح محقق گرد هدف از انجام مطالعه و کاربرد آن: -4

ارزش در معرض گیری، های اندازهشود. یکی از روشگذاری ابزار مدیریت و کنترل آن محسوب میگیری ریسک سرمایهاندازه

باشد. ارزش در معرض ریسک، یک معیار سنجش آماری ساده و خالصه برای زیان احتمالی پرتفوی ناشی از نوسانات ریسک می

های متفاوت های مختلفی برای محاسبه ارزش در معرض ریسک وجود دارد که دارای فروض و روشقیمت سهام است. مدل

اما باشند. گیری کاهش مورد انتظار در ارزش پرتفوی با احتمال از پیش تعیین شده میازهها به دنبال اندهستند. کلیه این روش

ترین مقدار را برای ارزش در معرض چالش اصلی در محاسبه ارزش در معرض ریسک، انتخاب روشی است که بتواند دقیق

ها های بیمه، این روشگذاری در سهام شرکتریسک محاسبه نماید. لذا هدف این مطالعه آن است تا با توجه به وضعیت سرمایه
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 ارائه شود.  دقیقتشریح و روش 

 سواالت )تمام سواالتي که انتظار دارید طرح پيشنهادی به آنها پاسخ دهد، ارائه نمایيد.( -5

 

 وجود دارد؟ ارزش در معرض ریسک گیریاندازههایی برای چه روش -

 کدام است؟ عرض ریسکارزش در مبینی ترین روش جهت پیشبهترین و دقیق -

 

دانيد، بيان شود. اگر هيچ پاسخي مدنظرتان نيست، چيزی  ها )احتمالي از جواب سواالت که خودتان مي هيفرض -6

 مطرح نمي شود.(

 

 

)در نهایت انتظار دارید که طرح پژوهشي چه چيزی در اختياار   مشخصات نتایج و محصول نهایي مورد انتظار: -7

 نامه و ...( مدنظر است یا تدوین دستورالعمل و آیين يرتشما قرار دهد، آیا ابزار نظا

هذا جهذت   گذذاری کذه بتوانذد بذه شذرکت     گذاری در قالب ریسک سرمایهبینی زیان احتمالی پرتفوی سرمایهپیشترین روش جهت شناسایی دقیق

هذا در  نهاد نظارتی با استفاده از این روش یذا روش گذاری و مدیریت و کنترل آن کمک کند. ضمن آنکه بیمه مرکزی به عنوان انجام فعالیت سرمایه

 های بیمه را دنبال و رصد نماید. گذاری سهام شرکتتواند ریسک سرمایهگذاران میجهت حفظ حقوق بیمه

 ای برای انجام طرح:  های زماني یا هزینه محدودیت -8

 

 گو در خصوص موضوع طرح: مشخصات بخش پاسخ -9

 های اشخاص پژوهشکده بیمه وهشی بیمهگروه پژ کننده: واحد درخواست

 سرکار خانم دکتر قنبرزاده کننده: واحد درخواستمدیر 

 --- :مسئول در واحد درخواست کنندهکارشناس 

 ghanbarzadeh@irc.ac.ir: الکترونیکی پست آدرس

 99883822تلفن: 

 

 سایر توضيحات: -11
 

 

 


