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تعریف مهندسی مالی

گر مالی با مهندسی مالیتفاوت تحلیل

تفاوت رشته مدیریت مالی و مهندسی مالی

ای مهندسی مالیمبانی علمی و پایه

حوزه فعالیت مهندسی مالی

علل رشد گسترش مهندسی مالی

 مهندسی مالیابزارهای



تعریف مهندسی

«مهندسی»تعریف فرهنگ اکسفورد از واژه 

اده از به ویژه با استفاستفاده از نیرو برای کنترل و استفاده از علم 
ماشین آالت و فناوری

«مهندسی»واژه وبستر از تعریف فرهنگ 

ابع در ریاضیات به منظور بهره برداری از مواد و مناستفاده از علوم طبیعی 
هافرآیند، تولیدات، نظام ها و استفاده از ماشین آالتانرژی در طبیعت و 

ی، محیطشخصی است که با استفاده از این علوم و اجزاء و شرایط مهندس
.ابرازهای جدیدی خلق می کند



تعریف مهندسی مالی
 عبارت است از طراحی، توسعه    کاعارریرا اکراریعاا دد عدمهندسی مالی

مالی   در نها ت ارائ  راه حلهاا مبتاران  کراا مسائل   مشاالت مالی

 را ط عبارت است از کاارریرا اکراریاا مالی کراا کازسازا شعمهندسی مالی
مالی فهلی ک  شرا طی کا توفیقات کیشتر

 ی عبارت است از فرآ ند استفاده از ر شهاا کمی کعراا طراحعمهندسی مالی
.مبتاران  اکراریاا مالی ک  منظور اثرکخشی سازمان

 د   فرآ ندا است ک  توسط افراد خبره معالی اناعام معی ریعرمهندسی مالی
.مشخص  اصلی ا ن فرآ ند است« نوآ را»



تعریف مهندسی مالی
ازاستعبارتآن استشدهارائ مالیمهندسیازدد داتهر فامر زه•

مالیهر گونه طراحی جدید و نوآوری در سیستم های 

کااآ ،میشوداناامنواختراعی کشفر زیرشیمی فیر کچونعلومیدر قتی•
 مسا لتااستشدهکشفااشیوهآندرمالی،مهندسیدد دتهر فک تود 

لیمادد داکرار امحصول انما دکنترلرااقتصاداکنگایهاامالییاار سک
؟شودکیشترمالیمناکعدذبکاعثتااستآمدهپد د

دسمهن ک اشیمیمهندس کمیانچندانیتفا تتقر باشودمیمالحظ پس•
د دداامادهتاتالشنددرپیوست س ا ن.ندارد دودمالیمهندس ککافیر ک

.دیندقرارکارمار اناختیاردر کنندخلقتازهااشیوه راه نوماشینی



گر مالی با مهندس مالیتفاوت تحلیل

 یعل نقعا  عموماً ک  شناسا ی  ک موقهیت می پردازند   کع  تحلتحلیلگران مالی
هیع  کناکرا ن در ثبعت ر  عداد معالی، ت. قوت   ضهف  ضهیت مودود می پردازند

سععود   ز ععان   ترازنامععع    نها تاتحلیععل  ضععهیت معععالی طراحععی، اناعععام 
.میداردکناکرا ن تحلیل رر تا مرز شناسا ی  ضهیت مودود رام کر.پذ ردنمی

 غعاز  آ( شناسا ی  ضهیت مودعود)فهالیت متما ر خود را از ا ناا مهندسان مالی
راه حلعی کرده،  ضهیت کهین  را تهر ف می کنند   کا کاارریرا اکراریاا دد د،

.کراا  ک مشال  ا کهین  سازا  ضهیت دارا ارائ  می دیند

:بنابراین
.تحلیل گر مالی مقدمات ابداعات مهندسی مالی را فراهم می آورد

است که به مهندسی مالی غنا می بخشد« ابداع و خلق»ویژگی 



(finance)موضوعات علوم مالی 

مدیریت 
سرمایه
گذاری

مدیریت 
مهندسی مالیمالی

مالی 
اسالمی

مالی رفتاری  و
مالی عصبی

ی ابین رشته
مالی



تفاوت رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی

شته برر تفاوت عمده رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی تاکید و تمرکز این ر
.تحلیل های ریاضی و طراحی مبتکرانه است

حوزه پوشش خطر،مردیریتمالی در موضوع شامل مباحث مالی موضوعات مهندسی 
برر نری بازی مبتمشتقه،آربیتراژ و سفته ، اوراق (مدیریت ترازنامه)بدهیها داراییها و 

.است ...ریاضی و آماری پیشرفته وهای روشکاربست 

مباحرث تحلیرل گرری مالی،برنامره ریرزی مرالی شرامل مرالی موضوعات مدیریت 
، تررامین ایسرررمایهنقررد و بودجرره بنرردی عملیرراتی و ، وجرروه سررود،ترازنامه

هرا و ، اهررم مالی،تقسیم سود،سراختار سررمایههای گیری مالی،هزینهمالی،تصمیم
باشدمی ... ورشکستگی و 



تفاوت مهندسی مالی و مدیریت ریسک

میعل سرما   رذاران ک  دنبال سرما   رذارا کا حداقل ر سک   حداکثر کازدیی یستند   یمعین
رنعد تعا سرما   رذارا کاعث ررد ده مهندسی مالی در کنار مد ر ت ر سک  دست کع  اکعداعاتی ک

.مطلوکیت سرما   رذاران ک  حداکثر کرسد

 اا ک  طورا ک  مهندسان مالی اکراریعمدیریت ریسک و مهندسی مالی دو روی یک سکه هستند
مد ر ت ر سک را طراحی می کنند   معد ران ر سعک ا عن اکراریعا   سعا ر اکراریعاا متعدا ل   

.دینداستاندارد را مورد استفاده قرار می 

مالی، اقعدام مد ر ت ر سک تالش دارد تا کا شناسا ی انواع مختلف ر سک   کا کاارریرا اکراریاا
ا ترکیب کد گر، مهندسی مالی از سوا . ک  پوشش ر سک در موقهیتهاا منطقی   مورد نیاز نما د

ر مهندسی مالی یم دپردازد محصوالت میساده مالی ک  ا ااد اکراریاا دد دا خالقان  اکراریاا 
.کارکرد داردرذارا در سرما  مد ر ت ر سک   یم 



ای رشته مهندسی مالیمبانی علمی و پایه

  یاا مالییا   ر شداشتن درک صحیحی از نظر

دانش اکراریاا مالی

دانش ر اضیات   آمار

یاا مدلسازا مالیمهارت

مالیالمللی مرتبط کا اکراریاادانش در خصوص قوانین محلی   کین

اصول پذ رفت  شده حساکدارا، حساکرسی   قوانین مالیاتی

فنا را اطالعات



آوردحساببه در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم زیر 



تاریخچه مهندسی مالی

 1980مهندس مالی کراا ا لین کار ک   سیل  کانک یاا لندن در ا اسط دی  اصطالح

اندازا دپارتمان معد ر ت ر سعک کع   دعود آمعد   شعامل رر یعی از راه منظورک  
. متخصصان کود ک  یر کدام در زمین  ر سک شرکتی مهارت داشتند 

 ی کراا مد ر ت ر سک ارائع  کردنعد   تمعامرایبردا دد د رر ه یا  ک نگرش ا ن
 ظا ف. ر سک یاا مالی را ک  کراا شرکت یا  دود داشت مورد آزما ش قرار دارند

:اصلی آنها عبارت کود از 

ر سکشناخت : 1

ر سکریرا اندازه : 2

اد تیمتار     تحلیل نتا ج ک  دست آمده   ارائ  راه حل نها ی ک  عنوان کر ند: 3



مهندسی مالی فرآ ندا است دهت طراحی مبتاران  در حوزه معالی  
  ارائ  اکراریاا مالی ک  طورا ک  ثعر ت سعهامداران، منتشعرکنندران

. اسط  یاا مالی افرا ش  اکد

حوزه فعالیت مهندسی مالی

حوزه فعالیت 
مهندسی مالی

نوآوری در اوراق بهادار

کفرآیندهای مبتکرانه مالی در مدیریت ریس

اراه حلهای مبتکرانه برای مشکالت مالی شرکت ه



  ک  دلیعل رقاکعت شعد د، ر نعق اقتصعادا، تشعد د اکهامعات 1980دی
.نقط  ا ج طراحی اکراریاا دد د در حوزه مالی کود... درآ نده   

  اناعام ررفتع  90  80کسیارا از طراحی یا در مهندسی مالی در دیع
اص، امر زه ترکیب ا ن اکداعات   تطاکق  ک محصول کا شعرا ط خع. است

.خود نوعی طراحی محسوب می شود

علل رشد و گسترش مهندسی مالی

علل رشد و گسترش
مهندسی مالی

پیچیده تر شدن نظام اقتصادی

بوجود آمدن ایده های جدید در راستای نظام مند کردن ساختار مالی

توسعه فناوری رایانه ای



ابزارهای مهندسی مالی

ابزارهای مهندسی 
مالی

...سهام عادی و : ابزاهای مالکیت

...اوراق خزانه، اوراق قرضه با سود متغیر و : ابزارهای بدهی

Future, Option , Swap: ابزارهای مشتقه

Convertible Bond , Warrant:  ابزارهای ترکیبی



های مالینوآوری
Financial Innovations

قسمت دوم



رئوس مطالب

های مالیتعریف نوآوری

 انگیزه های نوآوری مالی

چرا نوآوری مالی؟

های مالی بر حسب نوع و کاربردنوآوری

 سال اخیر1000نوآوری های مالی در

نقش نوآوری های مالی در اقتصاد

های پیش روی آننوآوری مالی در ایران و چالش

مهندسی مالی

های مالی و مدیریت نوآوری مالیبحران



تعریف نوآوری مالی

هت محصوالت   خدمات نو نی یستند ک  توسط صنیاا مالی نوآ را
مالی کراا تامین نیازیاا متنعوع مشعتر ان   سعرما   رعذران خعرد  

.شودنیازیاا مالی موسسات کررگ در کازار پولی   مالی ارائ  می

ش ترکیب تانولوژا معالی مودعود کع  ر یاا مالی شامل اکثر نوآ را
نعدران ک  کتواند نیازیاا تامین کنندران معالی  عا عرضع  کنخالقان  

مناکع مازاد را تامین نما د

 از  عک اکعرار معالی مودعود ا لعین کعار چنانچ   ک موسس  اا کعراا
.استفاده نما د، آن نیر نوآ را تلقی می شود





چهار محرکه اصلی نوآوری مالی

تغییرات تانولوژ ای

آزادسازا اقتصادا

دهانی شدن

رقاکتی شدن فضاا کسب   کار



انگیزه های
نوآوری 

مالی

از دیدگاه 
نهادهای ناظر

از دیدگاه نهادهای
(سرمایه گذاران)مالی 

ارتقاء شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطالعاتی

یمتافزایش کارایی اطالعاتی بازار و تسهیل فرآیند کشف ق

افزایش نقدشوندگی بازار

کنترل ریسک

پوشش و انتقال ریسک

تامین مالی

کاهش هزینه های نمایندگی

استفاده از اهرم



چرا نوآوری مالی ؟

مین تعا. مسائل مالی، داده یاا اصلی کراا فهالیتهاا کهره  را یسعتند
.وددر تصمیمات سرما   رذارا می ش را کهبود کهرهمالی کهتر کاعث 

کمک می کندمد ر ت ر سک یا در ک  شرکت.

 ( یکایش یر ن  یاا  اسط  ررا مال)افرا ش کارا ی نوآ را مالی کاعث
.  رشد تانولوژا می شود

 ام   رفعاه ادتمعاعی را در نظعافرا ش ثبات اقتصعادا نوآ را مالی نقش
.مالی ا فا می کند

   صاحبان دارا ی مالی می شودافرا ش ثر ت مودب خلق ارزش.







دسته بندی
نوآوری 
مالی بر 

مبنای نوع

ط نوآ را در فرآ ند قو اً  توسع
ود شتانولوژا دد د ا ااد می

  نقععش حیععاتی را در ا اععاد 
مر ت رقعاکتی کعین موسسعات

مالی ا فا می کند

خلععق محصععوالت، قرادادیععا، 
تانیک یا   کازاریاا دد د

نوآوری در 
فرآیند

نوآوری در 
محصول

سیتم انتقال 
الکترونیکی

(ETS)

معمالت با دسترسی
مستقیم در اوراق 

(DAT)بهادار 

certificates of 
deposits (CDs)

zero-coupon 
bond

نوآوری در 
کانتقال ریس

Option, future

securitization

متانتقال ر سک قی

اانتقال ر سک اعتبار



دسته بندی
نوآوری 
مالی بر 
ردمبنای کارب

واسطه های 
مالی جدید

ابزارهای 
جدید

venture capital funds

بازارهای 
مالی جدید

خدمات مالی 
جدید

تکنیک های
مالی جدید

MBSو (CDO)های اعتباری مشتقه

ایبازار مشتقه های بیمه

بانکداری الکترونیکی

LBOو معامالت الگوریتمی









نقش 
نوآوری 
مالی در 

اقتصاد

افزایش کارایی

ایجاد ثبات 
اقتصادی

دسترسی ک  کازاریاا )ررا کایش یر ن  یاا  اسط 
  کایش یر ن  دا  ستد مالی( دد د   ا ارق کهادارسازا

نقش نوآوری مالی در نظام مالی و اقتصاد

تسهیل استفاده از فرآ ند آرکیتراژ

تامیع   تخصیص کهین  مناکع

افرا ش کارائی اطالعاتی

راریاا انتقال   توز ع ر سک کا استفاده از اک
انتقال ر سک

ر  ک نمون  کارز از نقش نوآ را یاا مالی د
م اقتصاد   افرا ش رفاه ادتماعی، ماانیس

short sellingاست.
short sellingدرکتاب دامع خود نشان داده اند ک  ( 1994)آلن   ریل 

.سطح رفاه ادتماعی را از طر ق حذف فرصتهاا آرکیتراژ افرا ش می دید

ادافزایش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتص







های مالی در ایراننوآوری

، کورس انرژا

ا

تبهی

  ETF

ایکانادارا الاتر نی



های مالی در ایرانهای نوآوریچالش

گسستگی بازار سرمایه کشور از بازارهای 
جهانی و عدم ارتباط با بازارهای مالی دنیا

نک برخالف سایر کشورهای دنیا، عالوه بر نهادهای ناظر سازمان بورس و با
مرکزی، طراحی هر محصول مستلزم اخذ مجوزهای فقهی و شرعی است  

تقدیمی بودن و نواقص عمده قوانین تجارت و مالیا

ITو ضعف نسبی تکنولوژی در حوزه زیرساختهای مخابراتی



 یععاا مععالی رشععود اا را از مخععاطرات نععوآ رازا  عع 2008کحععران مععالی
...(.پیامدیاا منفی، پیچیده   )

یعر اکثعر نوآ را یعاا معالی اخ: پال کر رمن اقتصاددان   کرنده دا ره نوکل
کراا دامه  مفید نبوده است

نین پال  الار، رئیس ساکق فدرال رزر  آمر اا کع  کع  خعاطر پیشعنهاد قعوا
2008-2009محد د کننده کراا سیستم مالی آمر اا کهد از کحعران معالی 

سال رذشعت  25مشهور است، می رو د ک  ییچیک از نوآ را یاا مالی در 
!قاکل مقا س  کا اختراع دستگاه یاا خودپرداز نیست

های مالیابزارهای مالی و بحران



2008مالی های بی کیفیت و بحرانوام

در فرآیند
Securitization

ارزش وثیقه
(مسکن خریداری شده)

‹

ارزش وام 
در صورت عدم توان  ام ریرنده در کازپرداخعت

از  ام، کانک  ثیق  را در اختیعار ررفتع    پعس
. فر ش آن مبلغ  ام را در افت می کند

ارزش وثیقه
(مسکن خریداری شده)

ارزش وام 

›

کانک دچار ز عان می شعود ز عرا حتعی کعا 
اعطعا فر ش  ثیق  نیر نمی تواند مبلغ  ام

. شده را کازررداند

بهه عنهوان  (Subprime Loans)از این وام های بی کیفیت
.دلیلی اصلی بحران مالی آمریکا یاد می شود

، Securitizationفرآ نعععد 
کانک یا، پعس از اعطعاا  ام، 
آنها را در قالب ا راق مبتنعی

در کازار کع   (CDO)کر کدیی
سعععععرما   رذاران د گعععععر 
می فر شند ک  یمعین دلیعل
اغلب نگران کیفیت  ام یعاا

ی اعطا ی نیستند   رایا حتع
 اد ک  کسانی ک  ک  احتمال ز

از عهععده کازپرداخععت  ام کععر 
. نمی آ ند نیر  ام می دیند



2008مالی مهمترین عوامل موثر بر بحران

بحران مالی 
2008

سیاست 
ی کالن اقتصاد
انبساطی

عوامل رفتاری،
سفته بازی

نهادهای 
غیرکارآمد

های نوآوری
مالی

مطلوبیت 
نقدینگی















بحران مالی و مدیریت نوآوری مالی

یا نیر داراا مهعا بی اسعت کع  در صعورت نوآ را یاا مالی مانند تمام پد ده
استفاده نادرست   عدم نظارت کعافی مماعن اسعت عواقعب سعنگینی در پعی

2008-2009ک  کررگ تر ن آن کحران مالی آمر اعا در سعال یاا داشت  کاشد 
ستم اما در صورت استفاده صحیح، ا ن نوآ را یا ک  کهره  را   عملارد سی. کود

مالی کمک شا انی خوایند 

کسیارا از کخش یاا  اقهی اقتصاد رشد   توسه  خود را معد ون نوآ را یعاا
ن در نتیا  نوآ را یاا مالی مانند آتشی است کع  مماع.کخش مالی می دانند

ا آنها ک  است مفید   در عین حال خطرناک   غیرقاکل کنترل کاشد   لذا کازا ک
.ییچ عنوان کار عاقالن  اا نیست

 های مالی  بسیار حائز اهمیت استنوآوریمدیریتبنابراین.



بحران مالی و مدیریت نوآوری مالی

های مهالی وهای مالی ، بحث روز آکادمیمدیریت پیامدهای منفی نوآوری
.های نوین مالی استپژوهش

های مالی کیست؟مسئول مدیریت نوآوری

مقررات و قوانین جدید•

نهادهای جدید•

ابزارهای جدید•

بازیگران جدید•




