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 چکیده

ر د گيری بهتر در زمينه اجرایی و با استفاده از مدلسازی ریاضی تحقيق در عمليات دانشی است برای كمك به تصميم

مهمترین  ه ازك. دهدهای متناسب تر و بهينه را می تصميمشرایط پيچيده، به مدیران در كليه سطوح اجرایی توانایی اتخاذ 

ریت جدایی ناپذیر مدی توان به صرفه جویی در زمان و هزینه اشاره كرد. به طوری كه در جوامع پيشرفته جزء نتيجه آن می

-رمایهس و یمال مفاهيم بين رابطه دوسویه امروزه موضوع، اهميت به توجه با .موسسات و پروژهای تجاری و صنعتی است

 مسائل رایب در عمليات تحقيق مختلف هایتکنيک که همانطور یعنی دارد؛ وجود عمليات در تحقيق هایتکنيک با گذاری

. وده و هستندب عمليات در تحقيق حل راه هایتکنيک بهبود و توسعه نيازمند نيز مالی هاینظریه اند،گرفته شده بکار مالی

 این ،تحقيقات نتایج طریق از گذاری،سرمایه و مالی حوزه در گيریتصميم نوع به بسته که دهدمی نشان حاضر مقاله

 هایرشته برای اخصوًص تحقيقات این بيشتر تنوع باعث تواندمی مالی تحقيقات نتایج دقت بردن باال بر عالوه هاتکنيک

 گردد. مالی مهندسی

 گذاریسرمایهتحقيقات مالی،  تحقيق در عمليات،: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

مکاران ای که همالين و هکنند به گونهرویکردهای نوین در زمينه پژوهش عملياتی، بر اهميت ورود علوم رفتاری تأکيد می

اری و باشد، پس به مسائل رفت که پژوهش عملياتی در ارتباط با حل مسائل و مشکالت زندگی واقعی می کنندبيان می

کر شده و با توسعه یافتن رشته پژوهش عملياتی، عالقه ذتوجه به مباحث ( با 3112، 1)هاماالیننشود اثرات آن منوط می

کرشده ، همانطور که در رشته پژوهش ذآور باشد. عالوه بر موارد  بپژوهش عملياتی رفتاری نباید تعج محققان به مطالعه

                                                           
1 Hamalainen 
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تمرکز محققان رفتاری در علم پژوهش  تباط است،گيری در ار مسائل انسانی و تصميم و حل ءعملياتی در عمل با ارتقا

 (.3112و همکاران،  1) فرانکوناپذیر است عملياتی اجتناب

ها و انواع شبکه های  در جامعه امروزه گسترش فناوری و اطالعات و دسترسی راحت و سریع به اطالعات از طریق رایانه

ابعاد تازه ای به خود گرفته است از یک طرف افراد به دنبال انتقال اطالعات موضوع استفاده از اطالعات در تصميم گيری 

یک تصميم و تحليل بهينه برای سرمایه خود هستند تا بتوانند از طریق آن به ترکيب بهينه و سودآور با بازدهی حداکثر و 

های  ژوهشأ توسعه پزیان حداقلی برسند. از این نظر یکی از علومی که اهميت بسياری در علم مالی پيدا کرده است و منش

استا کند. در این ر های مالی کمک می مالی شده، استفاده از مدلهای پژوهش عملياتی بوده است که اشخاص رو در تحليل

و سيمپلکس مورد استفاده قرار گرفته است . استفاده  2LPP و 3های مختلف پژوهش عملياتی مانند الگوی مارکوویتز روش

از برنامه نویسی خطی مستلزم تعریف متغيرها یافتن قيود و تابع هدف است که باید حداکثر یا حداقل شود این امر مستلزم 

تخاب نتشکيل نابرابری ها و سپس ترسيم نمودار آنها برای حل مسائل است مؤسسات مالی از برنامه ریزی خطی برای ا

های خاصی را برای انواع استقراض حفظ می  مناسب ترین ترکيب تأمين مالی استفاده ميکنند و در عين حال محدودیت

، ریميانک)یگانگی و توانيم به اهداف خود برای سرمایه گذاری مطلوب برسيم کنند. با در نظر گرفتن همه ی این موارد می

1011). 

 ها برای برخورد علمی با مسائل فرماندهی و مدیریتی جوانهگردد که نخستين تالشیریشه پژوهش عملياتی به زمانی بر م

اف دبليو النچستر در انگلستان کوشيد تا عمليات نظامی را بر اساس مقادیر کمی مورد  ۹۱۹۱-۹۱۹۱های زد. طی سال

توجه به نيروی آتش و نيروی  مطالعه قرار دهد. او معادالتی به دست آورد که نتيجه جنگ بين دو طرف متخاصم را با

دادند که قدرت کلی نيروهای رزمنده با مربع قدرت داد معادالت النچستر نشان میانسانی هر یک از طرفين به دست می

 های سوقباشد این است که او توانست انتخابعددی آن نيروها متناسب است. آنچه در کار النچستر حائز اهميت می

عيت را به شکل مدل درآورد از آن زمان به بعد کار پژوهش عمليات دقيقًا همين بوده است الجيشی موجود در یک وض

 کمی تحليل های اثربخشی شد منتشر ۹۱۹۱ سال در که جنگ جبهه در هواپيما از استفاده النچستر با فرمول بندی نحوه

 را لحهاس جهت از برتری و تعداد جه از بهتری بين ارتباط که او مربع قانون رابطه این در. داد نشان را نظامی استراتژی در

 .است بسيار مشهور می دهد نشان

 هانیج جنگ طول در نظامی مشاوران هيئت رئيس عنوان به آمریکا در ادیسون آلوا توماس النچستر هایفعاليت مقارن

 و گزاگیزی تکنيک اثربخشی و جنگی مانورهای تحليل برای الزم آمار او کرد می بررسی را زیردریایی ضد عمليات اول،

 از تا دکر آوری جمع را دشمن دریایی های زیر از ماندن دور برای کشتی ها توسط شده گرفته بکار های - تکنيک دیگر

 طراحی جنگ بازی یک او کنند. نابود را آنها و نموده اجتناب زیردریایی ها از بتوانند آمریکا جنگی کشتی های طریق آن

 دوم جهانی جنگ تا سازی بهينه روش های روی مطالعه. رود بکار واقعی مانورهای سازی شبيه برای می توانست که کرد

 تگرف شکل جنگ این آغاز در می شود خوانده عملياتی پژوهش امروز که آنچه اما. یافت ادامه راکنده پرا و محدود طور به

                                                           
1 Franco 
2 Markowitz model 
3 Linear Programming pattern 
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 مالی درمدیریت عملیاتی پژوهش كاربرد

 عاليت هایف بين همچنين و نظامی مختلف عمليات بين کمياب منابع تخصيص برای روش مؤثرترین به دستيابی زیرا

 تشخيص عاجل ضرورتی اطلس اقيانوس سوی دو کشورهای سوی از جنگ، روز آن خاص شرایط در عمليات هر به مربوط

 .(۱۳: ۹۸۳۱ مرادیان، ) بود شده داده

ن تركيب بگيرند، تعيين بهترییكی از مهمترین مسائلی كه مدیران مالی باید برای حداكثر كردن ثروت سهامداران در نظر 

 منابع

ای كه در آن تركيب، منابع مالی با خصوصياتی همچون هزینه سرمایه اندک، گونه است، به 1شركت یا همان ساختار سرمایه

 دهد و یا هزینه ای كه ارزش شركت را افزایش میشود ساختار سرمایه بيشتری را تحصيل نماید و ادعا می نرخ بازده

باشد. امروزه توجه به تصميمات مربوط به ساختار سرمایه به  رساند، ساختار سرمایه بهينه می می ا به حداقلسرمایه كل ر

 های کمی سعی در ایجاد ترکيب بهينه دارند. از اینرو از مدلها و بکارگيری تکنيک قدری است كه پژوهشگران با استفاده

فاده از های مالی شده، است فاده قرار گرفته و منشأ توسعه پژوهشاست یکی از علومی که تاکنون در علم مالی بسيار مورد

ذاری گ های مالی و سرمایه كننده در توسعه تئوری تعيين كه نقش بوده است، به طوری( OR)3های پژوهش عملياتی مدل

ه ذكر است زم بعملياتی گردیده است. ال های پژوهش سویه بين امور مالی و تكنيک نيز داشته است و منجربه به رابطه دو

يازمند های مالی نيز ن نظریه های مختلف پژوهش عملياتی برای مسائل مالی بكار گرفته شده، كه همانطور كه تكنيک

 (.1231و همکاران،  فرد) خواجه حل پژوهش عملياتی بوده است های راه توسعه و بهبود تكنيک

 ادبیاتمطالعات 

 پژوهش عملیاتی

بار در جنگ جهانی دوم پا به عرصه ظهور گذاشت رویکرد سنتی در پژوهش عملياتی اساسًا  پژوهش عملياتی برای نخستين

ردی گرفت که مبتنی بر منطق ف های علمی و ریاضی صرف متمرکز بود و از مدلهایی بهره میبرای حفظ عينيت و بر روش

،ميالدی مشخص شد که بسياری از  31تا  01(. بر اساس تحقيقات انجام شده در طول دهه های 3112، 2جکسونبودند )

مسائل سازمانی به خصوص مسائل سطح استراتژیک سازمان صرفًا با منطق محضی که پژوهش عملياتی به کار می گيرد، 

شود و مدلهای ریاضی ساخته شده برای این نوع  قابل حل نيستند. مسائل روز به روز پيچيده تر و حل آنها مشکل تر می

سنتی پژوهش عملياتی، که از آن به بعد آنها را پژوهش عملياتی سخت یا پژوهش عملياتی سنتی های  از مسایل با روش

ناميدند توانایی پاسخ و بهبود شرایط نامطلوب حاکم بر این موقعيت های پيچيده را ندارند از جمله علل بروز این مشکل 

و  زادهحسين)کنند یک ماشين بيروح عمل نمی نقش تأثير گذار افراد با مبانی تفکر و نگرش متفاوتی است که همانند

در انگلستان بود.  1301ال جهانی دوم به س اولين استفاده سازمان یافته از پژوهش عملياتی در جنگ. (1233، همکاران

و  تاکتيکی و استراتژیک در رابطه با دفاع هوایی انگليس در آن برهه، گروهی از دانشمندان را که با مسائل مدیریت نظامی

 .داصلی انجام چنين مطالعاتی محدودیت بودجه نظامی بو تخصص داشتند، مأمور تحقيقاتی در این زمينه نمود. دليل زمينی

ام ن از منابع نظامی مورد بررسی و مطالعه قرار گيرد. چنانچه از بدین سبب الزم بود که چگونگی استفاده مناسب و حداکثر

                                                           
1 Capital structure 
2 Operational research  
3 Jackson 
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تحقيق  (ماهيت مطالعات تيمی بود که بر روی عمليات )نظامی گيری آن کار هگردد علت بمستفاد می پژوهش عملياتی

ن منظور با بدی. کردند، اما ارتش با استفاده بهينه از این وسيله آشنا نبود نمودند. دانشمندان انگليسی رادار را اختراعمی

 گردهمایی جمعی از دانشمندان و با

موفقيت این  .رابر افزایش یافتبتوان دفاعی انگلستان تا حدود  های اطالعاتی،های مؤثر ریاضی و دادهکارگيری تکنيک به

پژوهش ه از حاصل بررسی مسائل مختلف نظامی بيشتر کرد. نتایج ارزشمند های مشابه را درگروه انگيزه استفاده از گروه

-نوآوری. نمود زمينه ترغيب این در هاییفعاليت به را متحده ایاالت نظامی مدیریت توسط تيم انگليسی به سرعت عملياتی

 برداری هرهب دریا، گذاریمين در ریزیبرنامه پرواز، جدید الگوهای توسعه شامل تيم های آمریکایی توسط موفقيت آميز های

 و اناداک جمله از کشورها دیگر در مشابهی پژوهش عملياتی هایگروه رابطه این در. شد می الکترونيکی تجهيزات از مؤثر

 در تحقيق نام به انگلستان در شدند می تعيين عمليات اجرای معمواًل که ها گروه این. شدند فعاليت به مشغول فرانسه

 ،لياتیپژوهش عم عمليات، ارزیابی عمليات، تحليل نظير دیگر های نام با آمریکا در گاهی نيز و شدند شناخته عمليات

 .(1011)یگانگی و خدایی، شدندمی برده کار به ها سيستم در تحقيق و هاسيستم ارزیابی ها، سيستم تحليل

وجه ت های کاربردی آن در مهندسی صنایع مورد است، که جنبه های ریاضيات کاربردی پژوهش عملياتی، یکی از زیرشاخه

مک به ک های تحليلی توسعه یافته، برای منظور بکار بستن روش گيرد. پژوهش عملياتی تکنيکی است به قرار می

يچيده، همواره پ هایی نظير، مدلسازی ریاضی، برای تحليل شرایط روش صميمگيری بهتر. پژوهش عملياتی با استفاده ازت

خالصه  داد. بطور تر و ایجاد سيستم کارا، بهينه و ثمر بخش را خواهدمناسب های به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصميم

صميم ممکن ترین تمناسب لسازی ریاضی در حل مسائل واقعی به منظور تعيينمد استفاده از توان تحقيق در عمليات را می

 . دانست

 های پژوهشیافته

 بازار گرانمعامله برای کاربرد

 تراژگر،آربي ریسک، پوشش دهنده کارگزار، است ممکن و می کند معامله سهام که است شرکتی یا شخص 1سهام معامله گر

 القوهب بازده آوردن دست به و مالکيت اوراق خرید برای را خود پول سهام، سرمایه گذار. باشد سرمایه گذار یا سفته باز،

 کی ماهيًتا سهام نگهداری و خرید بلندمدت استراتژی. می کند سرمایه گذاری ایسود سرمایه یا درآمد، بهره، بعنوان

 احتماال و ) هقرض سهام،اوراق سفته بازان از بسياری. می باشد( فعال استراتژی)سفته بازی  مخالف و است منفعل استراتژی

 رکت بازارح مسير زیرا ایست؛ پيچيده و ریسک پر حرفه سفته بازی سهام،. می کنند معامله نيز را( مالی دارایی های دیگر

 رو هروب آن با مالی بازارهای در معامله گران که تصميمات از برخی اخير، سال های است. در غيرقابل پيش بينی عموًما

 (. 1330، 3و ماداوان داتا) است قرارگرفته تجزیه و تحليل مورد بازی ها نظریه از استفاده با هستند

ظه محاف بی اطالع، مطلع، است ممکن که می باشند معامله گر یا و معامله گر چند یا یک شامل بطورمعمول ها،مدل این

 اغلب زرگب معامالت و هستند مناسب بسيار قيمت های با معامله دنبال به سهام بازار در معامله گران. باشند جسور یا و کار

                                                           
1 Stock Trader 
2 Dutta and Madhavan 
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 ه عنوانب می توان را این که برسانند حداقل به را قيمتی تأثيرات تا می شود تبدیل کوچک تر معامالت از به مجموعه ای

يمت ق اوليه، معامالت. گرفت نظر در سهام از گروهی معامالت برای استراتژی یک ابداع باهدف استراتژیک مسئله یک

مسئله  هزینه، حداقل با بزرگ تجاری معامالت اجرای دليل، همين به و می دهد قرار تأثير تحت را بعدی معامالت های

 راتژیاست و استفاده " معامله اجرای بهترین" تعریف برای پویا برنامه ریزی تصادفی ( از1331) 1لو و برتيماس پویاست ) ی

 دو دارای شرکت یک آن، در که موقعيتی در را( گيم تئوری) بازی ( نظریه1310) 3پاورز. کردند محاسبه را مطلوب تجاری

 آن، در هک کرد معرفی اقيانوسی بازی یک می توان را این. گرفت بکار است اقليت سهامداران زیادی تعداد و عمده سهامدار

 برای ی توانم را رویکرد این. نيستند اینگونه اقليت سهامداران درحالی که می کنند؛ رفتار استراتژیکی عمده، سهامدار دو

 در ،همچنين. قرارداد مورد استفاده بازار در شرکت کنترل برای عمده سهامدار توسط پرداختی هزینه باالترین استخراج

  یراز است؛ داده قرار تأثير تحت را مالی بازارهای عملکرد نحوهی ،پژوهش عملياتی تکنيک های از استفاده موارد برخی

اص خ معامله اختيار به عنوان مثال،. کنند اتخاذ بهتری تصميمات کوتاه، مدت زمان در  تا می سازد قادر  را معامله گران

 قيمت کافش  با گيرد، قرار  داد و ستد مورد مونتکارلو شبيه سازی  مدل توسط دقيق قيمت یمحاسبه  بدون درصورتی که

 .شودش بسيار بيشتری معامله میخریدوفروپيشنهادی 

 آربیتراژی فرصت و بازار کارایی در کاربرد

 هانه تن سرمایه گذاران از بسياری. است سرمایه گذاری از سود کسب هدف، می شود، مالی بازار وارد پولی هنگامی که

 حد از االترب سرمایه گذاری شان سود متوسط می کنند تالش بلکه کنند، کسب سرمایه گذارها دیگر در حد سودی اندمایل

 شد، مطرح1301 سال در فاما اویگنه سوی از که"  بازار کارایی" نظریه طبق باشد؛ با این حال سرمایه بازار سود متوسط

 ازلحاظ سرمایه گذاری هيچ نظریه، این طبق. است بازار و سهام اطالعات موجود تأثير زمان، تحت از هرلحظه در قيمت ها

سرمایه  از ربيشت اطالعاتی به سرمایه گذاری هيچ ندارد؛ زیرا مزیتی دیگر سرمایه گذار به نسبت سهام سود پيش بينی

 اد و ستدد آنها واقعی ارزش و ارزش منصفانه مبنای بر همواره سهام، بازار، کارایی نظریه طبق. ندارد دسترسی دیگر گذاران

 باالتر متیقي با یا اش بخردواقعی ارزش از پایين تر قيمت با را میسها بتواند سرمایه گذار یک است غيرممکن و می شود

 باالتر، ودس کسب راه تنها و غيرممکن بازار متوسط سود از باالتر سودی کسب ترتيب، بدین. بفروشد اشواقعی ارزش از

 بهره معنای به ماليه و اقتصاد علم در آربيتراژ (. همچنين،1231  همکاران، و کاویانی) است بيشتر ریسک با سهامی خرید

 یک که شود می ایجاد زمانی آربيتراژی سود عبارتی به است؛ سود کسب برای بازار چند یا دو بين قيمت تفاوت از گرفتن

 .ندارد یکسانی قيمت های اما می شود، عرضه متفاوت قالب دو در خاص مواردی در یا مختلف بازار دو مشابه در کاالی

 از جهیقابل تو طرز به قيمت ها می شود موجب که می کند ایجاد مکانيزمی و است ناکارایی بازار نتيجه ، آربيتراژ وجود

ی م قيمت گذاری به دقت مالی بهادار اوراق که همانطور ازاینرو منحرف نشوند؛ درازمدت در واقعی شان و منصفانه ارزش

 یابند دست يشتریب سود به آنها گرفتن نظر در با بتوانند تا  تندهس مالی بازارهای نواقص یافتن دنبال به معامله گران شوند،

 تقيم به عنوان مثال،) است ناکارایی ضعيفی از درجه دادن نشان بررسی این هایجنبه از یکی .(1333، 2زیمبا و کيم)

                                                           
1 Bertsimas and Lo 
2 Powers 
3 Dryden 
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 چنين نیافت برای اوليه هایازجمله تالش(. شود استفاده سودآور معامله قانون اساس به عنوان تواندمی بهادار اوراق قدیمی

 اساسی هایویژگی از یکی. برد نام را مارکوف زنجيره از (1321،  1323) 1درایدن استفاده توانمی سهام، قيمت در قواعدی

 رایب معامالت آربيتراژ از تواندمی کم هایقيمت اختالف است؛ هاقيمت بين در آربيتراژ بدون روابط وجود مالی، بازارهای

 بين آربيتراژی فرصت های یافتن برای شبکه ای مدلهای از. شود استخراج ریسک بدون و باال سوددهی به دستيابی

،  هبيشين جریان شبکه یک به عنوان می تواند مسئله ( این1333، والدمير و مالوی) است استفاده شده ارزی مجموعه های

 با. شود هشناخت شبکه مسير کوتاه ترین به عنوان یا است، شبکه وجوه خروجی جریان رساندن حداکثر به هدف، که زمانی

 شوند، حل و فرموله خطی برنامه ریزی مدلهای با می تواند و هستند خطی شبکه، از فرموالسيون های برخی اینکه به توجه

( 1312) ارابهخ و چاندی. می سازد مقدور را سریع محاسباتی الگوریتم های از استفاده شبکه، یک به عنوان مسئله تفسير

 اوراق تفویپر تشکيل برای خطی برنامه ریزی مدل یک آنها. کردند قيمت معرفی زیر قرضه، اوراق شناسایی برای را مدلی

 الگوی هزینه که کردند ابداع را ایخطی برنامه ریزی مدل (1300)شافر  و هاجز. دادند پيشنهاد کارایی حداکثر با قرضه

 از استفاده به روزافزونی عالقه. کرد معامله بازار وارد را قيمت قرضه زیر اوراق و رساند حداقل به را نقدی جریان های

 فازی و ژنتيکی، منطق عصبی، الگوریتم های شبکه های حرفه ای، مصنوعی، سيستم های هوش بر مبتنی تکنيک های

، 1333 تربن و تریپی)می شود  مشاهده مالی یبازارها در معامالتی استراتژی های توسعه استقرایی، به منظور یادگيری

 که هایی استمزیت دارای رویکردها این 12 ،1331 سلوی و وانگ ؛13،1331ترلون و گوناتياک ؛11،1330 رفنز :11

 هست. خود روابط در اندک اوليه تشخيص نيازمند و شود انتخاب غيرخطی هایمحرک به عنوان توانندمی

 وقیحق یا حقيقی اشخاص از اعم گذارانتوجه سرمایه مورد باید و است مطرح بازارهای سرمایه در که مهمی مباحث از یکی
 انتخاب هتج در سرمایه گذاران مطالعه و بررسی رابطه، این در و باشدمی بهينه سرمایه گذاری سبد انتخاب گيرد، بحث قرار

رمایه س  که اسـت این بر فرض معموال. می شود انجام آن بازده و ریسك ميزان به توجه با سرمایه گذاری سبد بهترین
 سرمایه هـا دارایـی از اقالمـی در تـا هـستند آن پـی در همـواره و اندگریزان آن از و ندارنـد دوست را ریسك گذاران
 به گذاریرمایهسگذاران بـه بـازده  دیگر، سرمایه عبارت داشته باشد؛به را ریسك کمترین و بازده بيشترین که کنند گذاری
 یك عنـصر نـامطلوب نظـر دارند. مدلهایی عنوان به( ها)ریسك نگرند و به واریانس بازدهیك عامل مطلوب می عنوان

یك(، در - ریـزی )صـفر  و برنامه عدد صحيح مختلط ریزی عدد صحيح، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی مثل برنامه
ينه با ترکيبـی به توانند با در نظر گرفتن هدف و شـرایط حـاکم بـر مسئله، میهای ریاضی وجود دارد که ریزی برنامه

 تـوان بـرای رسـيدن بـه چنـين هدفی، نتيجه، می دهنده سبد را ارائه دهد. در مقدار بهينه مشخص از عناصر تشکيل
 .ردک ریاضـی ریـزی وارد برنامه واقعی در دنيای گذاری را با در نظر گرفتن تمام شرایط حاکم بر سرمایه اطالعات مالی

 معـامالت هـایهزینـه مثل واقعی خصوصيات با را مختلط برنامه ریزی از مدلی (1331) (. سپرانزا1210)همکاران  و ابزری
 در ارزش -ميانگين مدل اساس بر پرتفوی بهينه سازی ( به3110) همکاران و لوین. داد ارائه واحدهای معامالت حـداقل و

 کيفيت دارای پرتفوی سرمایه گذاری مسئله حل در مدل این داد نشان که پرداختند رویکرد ناپارمتریک با ریسک معرض
 جهت ناسازگار فازی آرمانی ریزیبرنامه حل به مدلی از استفاده با (3111)  همکاران و جيمنز. است پيش بينی در باالیی

 . است مناسب پرتفوی انتخاب برای روش انتخاب  که رسيدند نتيجه بدین پرتفوی انتخاب

                                                           
1  
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 مالی درمدیریت عملیاتی پژوهش كاربرد

 گیرینتیجه

ه در تحقيقات مالی بود که امروز پژوهش عملياتیهای علم آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد معرفی و کاربرد تکنيک
مونت ازی سگذاری دارد؛ به عنوان مثال شبيهای در دقت نتایج و اتخاذ تصميمات بهينه مالی و سرمایهنقش تعيين کننده

گذاری اختيار معامله خاص و به منظور برآورد ارزش در معرض ریسک کارلو نيز به طور گسترده در بازارهای مالی در ارزش
ی نظریه .تواند مورد آزمون گيردهای عصبی میبرای نهادهای مختلف مالی بکار گرفته شده است. کارایی بازار توسط شبکه

تحليل انتخاب رهن، مدلهای موجودی برای  های تصميم گيری برای تجزیه وختهای بزرگ دربازی برای کنترل شرکت
گذاری پرتفوی اوراق قرضه و آزمون ها و زنجيره مارکوف برای ارزش تعيين ميزان و زمان بندی صدور اوراق قرضه شرکت

، در تحقيقات است عملياتیپژوهش های مهم  کارایی بازار بکار گرفته شده است در حالی که نظریه صف که یکی از تکنيک
 مالی بسيار کم استفاده شده است. 
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