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بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دریافت مقاله  31/39/21 :تاریخ پذیرش مقاله 31/30/83 :
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افسانه سینا
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میرفیض فالح

چکیده
همواره بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده معیار اصلی برای تصمیمات سرمایهگذاری در
بورس اوراق بهادار بوده است .هر سرمایهگذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینهای از سرمایهگذاری است
که با توجه به میزان ریسک و بازده آن  ،تابع مطلوبیتش حداکثر گردد .در این تحقیق سعی بر آن بود
که مدلی کاراتر از مدلهای موجود و مرسوم برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری ارائه گردد .مدلی که با
در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایهگذاری ،بازدهی بیشتری را برای سرمایهگذاران فراهم
نماید .به همین منظور از نظریه ارزش فرین برای سنجش ریسک سرمایهگذاری به عنوان یکی از
جدیدترین سنجههای ارزش در معرض ریسک استفاده شده است .قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال
 2931تا پایان سال  2931و جامعه آماری نیز  05شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است .در
گام اول با استفاده روش گارچ و حداکثر سازی تابع درستنمایی ،نوع توزیع بازده شرکتهای فعال و برتر
بورسی مشخص گردید و در گام بعد مرز کارآ سرمایهگذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از یک مدل برنامه ریزی کوآدرتیک با رویکرد ارزش فرین محاسبه و با مرز کارآ مدل مارکویتز
مقایسه گردید ، .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه ،با استفاده از نظریه ارزش
فرین تفاوت چندانی با مدل میانگین – واریانس مارکویتز ندارد.

کلمات کلیدی
سبد سهام بهینه  ،تابع درستنمایی ،نظریه ارزش فرین ،ارزش در معرض ریسک
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مقدمه
انتخاب سبد سهام بهینه یکی از مسائلی بوده است که از دیرباز ذهن متخصصان امور سرمایهگذاری
را به خود مشغول کرده است .به عبارتی همه سرمایهگذاران درصدد هستند تا بتوانند با رعایت معیارهای
مؤثر در تصمیم سرمایه گذاری و با توجه به ترجیحات شخصی خود حتی االمکان به بهترین انتخابهای
ممکن برسند تا ضمن حداقل کردن ریسک به ازای بازده مشخص ،تا حدی هم ترجیحات خود مانند
درجه ریسکگریزی را لحاظ کرده باشند .سرمایهگذارانی که نظریه نوین سبد سهام را پذیرفتهاند و به
کار میبندند بر این باورند که "حریف بازار" نیستند .بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری
مینمایند ،تا بازده شان با متوسط بازده بازار برابر شود .از آنجا که آنان توانایی پیشبینی ندارند ،بنابراین
میکوشند" مجموعه ای متنوع" از اوراق بهادار نگهداری کنند ،تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب خود ،که
نزدیک به نرخ بازده بازار است ،دست یابند]2[ .
مسئله اصلی هر سرمایه گذار تعیین مجموعه اوراق بهاداری است که مطلوبیت آن حداکثر است .این
مسئله معادل انتخاب سبد سهام بهینه از مجموعه سبد سهامهای ممکن می باشد ،که تحت عنوان مسئله
انتخاب سبد سهام نامیده میشود .مدل میانگین-واریانس که توسط مارکویتز ارائه گردید ،یکی از
مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفاده قرار میگیرد .باید توجه
داشت که هر چند این مدل از لحاظ نظری با روش برنامهریزی ریاضی قابل حل است اما در عمل مشکالتی
در این زمینه وجود دارد .اوالً ،معیار واریانس با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی و سایر معیارهای
ریسک نمی تواند چندان معیار مناسبی برای ریسک باشد و عالوه بر این دیگر معیارهای ریسک در شرایط
دیگر و با توجه به ترجیحات سرمایهگذاران در دنیای واقعی محدودیت هایی همچون اندازه سبد سهام را
به مدل بهینهسازی خود می افزایند که این چنین محدودیتهایی یک مسأله برنامه ریزی درجه دو -عدد
صحیح را تشکیل میدهد ،که حل آن به مراتب مشکلتر از حل مدل اصلی است]1[ . .
بر همین اساس مسأله اصلی این مقاله ،ارائه مدلی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری براساس
تئوری ارزش حدی است .لذا در این تحقیق دو مدل بهینهسازی ،یکی مدل بهینهسازی سبد سهام بر
اساس مدل مارکویتز و دیگری مدل بهینهسازی با رویکرد ارزش فرین مورد بررسی قرار گرفت .در این
مقاله نویسندگان به دنبال آن هستند در حل مساله بهینهسازی با در نظر گرفتن مالحظات مدنظر
سرمایه گذاران در انتخاب و تشکیل سبد سهام ضمن کاهش ریسک بازدهی سبد انتخابی را حداکثر
نمایند .و در صدد هستند تا نشان دهند آیا استفاده از مدل ارزش فرین نسبت به مدل مارکویتز در
وضعیت بهتری قرار دارد یا خیر.
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مبانی نظری تحقیق و مروری بر پیشینه پژوهش
نظریه مدرن سبد سهام
تا قبل از توسعه مدلهای نوین سرمایهگذاری و مدیریت پرتفوی ،سرمایهگذاران در پی افزایش سود
حاصل از سرمایهگذاری بودند و توجهی به خطرات و ریسکهای موجود در این زمینه نمیکردند .در واقع
در رویکرد سنتی نظریه پرتفوی ،فرد سرمایهگذار بازده مورد انتظار اوراق مختلف را تخمین میزد و سپس
در اوراق بهاداری که بیشترین بازده مورد انتظار را داشتند ،سرمایهگذاری مینمود .از نظر مارکویتز این
روش غیرعقالیی است چرا که سرمایهگذار عالوه بر به حداکثر رساندن بازده ،میبایست تا حد ممکن
نسبت به تحقق این بازدهی مطمئن باشد .وی پیشنهاد نمود سرمایهگذار عالوه بر در نظر گرفتن بازده
سرمایهگذاری ،معیار ریسک را نیز در انتخاب داراییها جهت سرمایهگذاری در نظر گیرد .لذا مارکویتز در
مدل خود تالش مینماید میانگین بازده داراییها را افزایش دهد و از طرف دیگر ریسک بازدهی داراییها
را کمینه کند]9[ .
بنابراین اگر اوراق بهادار ریسکدار باشند ،مسله اصلی هر سرمایهگذار ،تعیین سبدی از اوراق بهادار
است که مطلوبیت آن حداکثر شود .این مسله معادل انتخاب سبد سهام بهینه از مجموعه سبد سهامهای
ممکن می باشد که تحت عنوان مسله انتخاب سبد سهام از آن یاد میشود .پیدایش تئوری مدرن سبد
سهام 2به سال  2301بر میگردد یعنی زمانی که هری مارکوتیز 1مقاله ای تحت عنوان " انتخاب سبد
سهام"را منتشر کرد .رویکرد مارکوتیز برای انتخاب پرتقوی با این فرض شروع میشود که شخصی ،مقدار
معینی پول برای سرمایه گذاری در اختیار دارد .این مبلغ برای یک مدت زمان مشخص که " دوره
نگهداری سرمایه" نامیده میشود .سرمایهگذاری خواهد شد .سپس مبلغ مورد نظر ،مصرف و یا
سرمایهگذاری مجدد خواهد شد .بنابراین رویکرد مارکوتیز را میتوان" رویکرد تک دورهای"در
سرمایهگذاری نامید که در آن آغاز دوره با  t =5و انتهای دوره با  t=2نمایش داده میشود.در t=5

سرمایهگذار بایستی تصمیم بگیرد کدام ورقه را خریداری و تا زمان  t=2نگهداری کند .مارکوپتز بیان
میکند که سرمایهگذاران به صورت همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می کنند .ریسک با نوسانات
بازده مرتبط است و نوسانات توسط واریانس بازده اندازهگیری میشود .مطابق تئوری مدرن سبد سهام،
سرمایه گذاری که در پی حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و حداقل کردن عدم اطمینان یا ریسک است،
دو هدف متضاد در پیش رو دارد که بایستی آنها را با متنوع سازی و تشکیل سبد سهام در برابر یکدیگر
موزانه نماید .از دیدگاه مارکوتیز ،تنوع بخشی شامل ترکیب اوراق با حداقل همبستگی مثبت به منظور
کاهش ریسک در سبد سهام ،بدون از دست دادن بازده سبد سهام است.
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مفروضات اصلی مدل مارکویتز عبارتند از :
 سرمایه گذاران ریسک گریزند و دارای مطلوبیت مورد انتظار افزایشی می باشند و منحنی مطلوبیتنهایی ثروت آنها کاهنده میباشد.
 سرمایه گذاران سبد سهام خود را بر مبنای میانگین و واریانس بازده مورد انتظار انتخاب مینمایند.بنابراین منحنیهای بی تفاوتی آنها تابعی از نرخ بازده و واریانس مورد انتظار میباشد.
 هر گزینه سرمایهگذاری ،تا بی نهایت قابل تقسیم است. سرمایهگذران افق"زمانی" " یک دوره ای" داشته و این برای همه سرمایهگذاران مشابه است. سرمایه گذاران در یک سطح مشخصی از ریسک ،بازده باالتری را ترجیح میدهند و بالعکس براییک سطح معین از بازدهی ،خواهان کمترین ریسک میباشند (.فرض رکود ستیزی)]4[ 9
همانطور که در شکل زیر مالحظه میگردد ،ترکیب بهینه پرتفوی برای هر سرمایهگذار نوعی نقطهای
بروی مرز کارآ است که با یکی از منحنیهای بیتفاوتی وی مماس باشد]0[ .

شکل  -8نمودار انتخاب پرتفوی بهینه سرمایهگذاری نوعی براساس منحنی بیتفاوتی سرمایهگذار []5

در مدل مارکوتیز هر سرمایهگذار می خواهد " بازه مورد انتظار " را که مطلوب است ،در سطح " عدم
اطمینان بازده" یا ریسک مشخص که نامطلوب است ،حداکثر نماید .معیارهای انتخاب بهینه سبد سهام
در مدل مارکویتز میانگین یازده داراییها به عنوان بازده مورد انتظار و واریانس بازده داراییها می باشد.
مدل کلی میانگین – واریانس مارکویتز برای یافتن مرز کارا بصورت زیر است]0[ .
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شایان ذکر است که در حال حاضر از معیارهای مناسب تری برای اندازهگیری ریسک سبد سهام
استفاده میشود .یکی از این معیارها ارزش حدی یا فرین می باشد.
نظریه ارزش فرین
نظریه ارزش حدی برای مدلسازی ماکسیمم متغیرهای تصادفی همان نقش پایهای را بر عهده دارد
که نظریه حد مرکزی 4برای مدلسازی مجموع متغیرهای تصادفی .در هر دو حالت ،این نظریهها به
ترتیب توزیع حدی ماکسیممها و مجموع متغیرهای تصادفی را تعیین میکنند.یک دارایی را در نظر
بگیرید و بازده آن را در هر روز با  rtنشان دهید .یک سری nتایی از این بازدهها را به صورت



 r1 r2 , ... , rnدر نظر بگیرید .مینیمم این بازدهها را با
در نظریه ارزش حدی تمرکز بر روی ماکسیمم بازدهها یا

)r(1

) r(n

و ماکسیمم آنها را با

) r(n

نشان دهید.

است .اگر چه این نظریه به راحتی با تغییر

عالمت بازدهها برای مینیمم بازدهها نیز قابل استفاده است .فرض کنید که بازدهها مستقل ،با تابع توزیع
تجمعی یکسان و دامنه  ul , u بزرگتر از  lو هر دو اعداد حقیقیاند ،باشند .تابع توزیع تجمعی
را با

Fn , n

نشان داده و به صورت زیر تعریف میکنیم]6[ :

اما با توجه به استقالل بازدهها و یکی بودن توزیع آنها،


Fn , n

) r(n



Fn , n ( x)  P r r( n)  x

چنین محاسبه میشود:

)Fn , n ( x)  P r (r1  x , r2  x , ... , rn  x
n

n

n

j 1

j 1

  P r (r j  x)   F ( x)  F ( x)

با توجه به این که توزیع تجمعی  rtبا ) F (xنامشخص است،
 nبه سمت بینهایت میل میکند،

Fn , n

Fn , n

نیز نامشخص است .زمانی که

یک تابع ناتباهیده میشود .به عبارت دیگر در این حالت:
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Fn , n ( x)  0 if x  u


Fn , n ( x) 1if x  u

که تابع تباهیده  Fn , nفاقد ارزش میباشد .در نظریه ارزش حدی دو پارامتر   nو  n  0 ،  n
را طوری تعیین میکنند که توزیع حدی  (r( n)   n ) /  nیک توزیع ناتباهیده باشد .به   nو  n
به ترتیب پارامترهای مکان و مقیاس گفته میشود .به  پارامتر شکل گفته میشود که تعیینکننده
شکل دم توزیع است .به پارامتر    1 / شاخص دم توزیع گفته میشود .به توزیع حدی با توجه به

مقدار پارامتر شکل )  (به سه گروه توزیعهای زیر طبقهبندی میشوند]1[ .
گروه اول :به ازای  ،   0خانواده گامبل ،با توزیع:

F ( x)  exp ( exp ( x)) , x  R

 x  

گروه دوم :به ازای  ،   0خانواده فرچت ،با توزیع:
, otherwise
0

1

F ( x)  
1

 exp ((1   x) ) , x  



گروه سوم :به ازای  ،   0خانواده ویبول ،با توزیع:
1


1

 exp ((1   x) ) , x  
F ( x)  

1
, otherwise


در نمودار زیرتابع چگالی این سه توزیع نشان دادهشدهاست .خط ممتد مربوط به توزیع گامبل ،نقطه

چین مربوط به توزیع ویبول با    0.5و خطچین مربوط به توزیع فرچت با    0.9است]8[ .
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شکل  -8تابع چگالی احتمال توزیع ارزش حدی تعمیم یافته []1

همان طور که در شکل  2مشاهده می شود توزیع احتمال فرشه دارای دمی است که به صورت
چندجملهای کاهش مییابد بنابراین از نوع توزیعهایی با دم پهن است .دم توزیع احتمال گامبل به صورت
نمایی کاهش پیدا میکند و از توزیعهایی با دم باریک است.
پیشینه تحقیق
نیکو مرام و همکاران ( )2931به ارائه یک مدل بهینه سازی پرتفوی براساس ریسک نامطلوب و
پتانسیل مطلوب و عوامل روانشناختی پرداختند .در این تحقیق با بررسی بازده  28صنعت از صنایع
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  21ساله پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
که بازده پرتفوی بهینه مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب در حالتی که سرمایه گذار از ریسک
نامطلوب گریزان و از پتانسیل مطلوب نیز گریزان میباشد و یا زمانیکه سرمایهگذار از ریسک نامطلوب
گریزان و نسبت به پتانسیل مطلوب بیتفاوت (خنثی) می باشد ،تفاوت معنی داری با بازده مدل کالسیک
ندارند .در حالی که بازده پرتفوی بهینه در حالتی که سرمایهگذار از ریسک نامطلوب گریزان و در
جستجوی پتانسیل مطلوب (پتانسیل پذیر) میباشد از بازده مدل کالسیک باالتر میباشد]3[ .
صالح آبادی و همکاران ( )2931به ارائه مدل LMP-Upmدر سطوح مختلف ریسک و پتانسیلپذیری
با استفاده از شاخصهای تمام صنایع جهت بهینه سازی پرتفوی پرداختند .دوره زمانی بهینهسازی از
سال  2983تا  2931در نظر گرفته شده است و دوره پس از آن (  2931تا ) 2930روند پرتفوی بهینه
شده با مدل میانگین – واریانس مقایسه گردید م و عملکرد با استفاده از نسبت شارپ مقایسه گردید.
نتایج پژوهش نشان می دهد مرز کارآ مدل  LMP-Upmعملکرد بهتری دارد]25[ . .
رهنمای رودپشتی و همکاران ( ) 2936به ارائه یک مدل بهینه سازی پرتفوی براساس نسبت شارپ
پایدار در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل
شارپ تفاوت معنی داری با مدل مارکوئیتز ندارد]22[ . .
فالح شمس و غضنفری( )2930در تحقیقی به بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده
در بورس اوراق بهادارتهران با رویکرد تئوری ارزش حدی پرداختند .مدل مورد استفاده برای تخمین
مقدارارزش حدی"مدل تئوری ارزش حدی"می باشد.از مدل  GARCHو مدل  ARوروش حداکثر
درست نمایی به منظور تخمین پارامترهای مدل تئوری ارزش حدی استفاده گردید .نیز از مدل چهار
عامله کارهارت برای بدست آوردن بازده اضافی استفاده شد .برای انجام تحقیق ازداده های ارزش روزانه
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بازار سهام در فاصله زمانی  2931-2981استفاده شد .در این تحقیق معناداربودن رابطه بین مقدار ارزش
حدی و بازده توسط مدل پنل دیتا انجام پذیرفت.در نهایت نتایج آزمون فرضیه بیانگر وجود ارتباط مثبت
و معنادار بین بازده اضافی و مقدار ارزش حدی (ریسک نامطلوب) برای نمونه مورد پژوهش راتایید کرد.
همچنین نتایج رگرسیون پنل نشان داد که بین بازده مورد انتظار و مقدار ارزش حدی از نظرآماری رابطه
معناداری وجود دارد]21[ .
دولو و دشتی ( )2936در تحقیقی به بررسی و برآورد صرف ریسک نامطلوب حدی با استفاده از
نظریه ارزش حدی پرداخت .یافته ها نشان می دهد که وجود ریسک نامطلوب در ایران تایید می شود .و
بطور کلی می توان بیان داشت که قیمت گذاری در بسیاری از موارد با استفاده از حد ارزش و ریسک
نامطلوب صورت می گیرد]29[ .
دست خوان( )2931در تحقیقی به بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک
قیمت نفت خام ایران پرداخت .نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص ،به
عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کاالیی ،همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف
کنندگان ،تولیدکنندگان و دولتها بوده است .لذا تغییرات قابل توجه در قیمت این محصول ،میتواند
اثرات قابل توجهی را بر درآمدهای این دولتها گذاشته و بسیاری از فعالیتهای جاری و عمرانی آنها را
با خدشه مواجه سازد .ارزش در معرض ریسک یک معیار ریسک است که مقدار مواجهه با ریسک (زیان)
را در یک سطح اطمینان مشخص مورد ارزیابی قرار میدهد .با توجه به این که عمده متغیرهای موجود
در بازارهای مالی و اقتصادی رفتار نرمالی را از خود نشان نمیدهند و احتمال بروز مقادیر حدی قابل
توجه در این دسته از بازارها وجود دارد ،لذا در این مقاله سعی شده است تا از تئوری مقادیر حدی به
عنوان پایه محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شود .نتایج حاصل از این مدل ،با نتایج
مقایسه حاصل ار مدل نرمال بر اساس  GARCHمقایسه شده و اهمیت بکارگیری رویکرد فیلترسازی
مبتنی بر تئوری مقادیر حدی را نشان میدهد]24[ .
عباسی و همکاران ( )2988در پژوهشی ،به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک ،به عنوان یک
معیار اندازهگیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران بودهاند. .در این پژوهش ارزش
در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده های  20روزه  255شرکت از تاریخ
 2985/2/2تا تاریخ  ،2986/3/2به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز ،اضافه شده است.
با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایهگذار و درصد اطمینان مورد قبول او،
سبدهای بهینه مختلفی تشکیل شدهاند .نتایج نشان میدهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض
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ریسک به مدل مارکویتز ،ممکن است مرز کارا را محدود کرده ،آن را به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین
ببرد .نکات قابل توجه در این مقاله ،در مقایسه با پژوهشهای مشابه دیگر ،استفاده از اعتبارسنجی
بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است]20[ .
گوپتا و همکاران ( ) 1529یک مدل چند معیاره فازی انتخاب سبد سرمایهگذاری با بیشینهسازی
بازده و نقدشوندگی و در نظر گرفتن ریسک به صورت فازی و به عنوان محدودیت ارائه دادند .در این
مدل بودجه ،محدودیتهای کاردینالیتی و در نظر گرفتن حد باال و پایین برای سرمایهگذاری در هر سهم
در نظر گرفته شده است که آن را با یک الگوریتم هیبریدی که شبیه سازی فازی را با الگوریتم ژنتیک
ترکیب کرده است حل شده است .جانا و همکاران ( )1528معیارهای بازده و ریسک را با اعداد فازی
ذوزنقه ای تعریف کرده و مدلی چندهدفه ارائه نمودند .آنها با تعریف مدل احتمالی ،مسأله را قبل از حل،
از حالت فازی خارج کرده و به روش برنامهریزی فازی حل نمودند]26[ . .
فرناندز و همکارانش ( )1551در زمینه مدل انتخاب سبد سهام با بازدههای فازی ارائه نمودند .در
مدل آنها از دو رویکرد بهینه سازی تصادفی و رویکرد فازی استفاده شده بود .مدل ارائه شده توسط آنها
یک مدل غیرخطی می باشد .مدل ارائه شده ابتدا توسط رویکرد محدودیت تصادفی به یک مدل معادل
قطعی تبدیل میشود .سپس مدل که دارای آرمانهای فازی میباشد با استفاده از رویکردهای رایج به
صورت قطعی تبدیل میشود]21[ .
برمودز و همکاران () 1521از یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل میانگین – نیم واریانس پرتفو با
بهرهگیری از منطق فازی و وجود محدودیت کاردینالیتی استفاده کردند و در آن برای در نظر گرفتن
عدم قطعیت دادهها از اعداد فازی ذوزنقهای بهره گرفتند .گوپتا و همکاران ( )1529یک مدل چند معیاره
فازی انتخاب سبد سرمایهگذاری با بیشینهسازی بازده و نقدشوندگی و در نظر گرفتن ریسک به صورت
فازی و به عنوان محدودیت ارائه دادند .در این مدل بودجه ،محدودیتهای کاردینالیتی و در نظر گرفتن
حد باال و پایین برای سرمایهگذاری در هر سهم در نظر گرفته شدهاست که آن را با یک الگوریتم هیبریدی
که شبیه سازی فازی را با الگوریتم ژنتیک ترکیب کرده است حل شده است]28[ .
پونال ( ،)2017با استفاده از ارزش در معرض ریسک و با فرض حداکثر سازی مطلوبیت انتظاری،
اقدام به گزینش سبد سهام بهینه برای یک دارایی ریسکی و یک دارایی غیرریسکی در دو سناریو از دو
سطح مختلف میانگین و انحراف معیار قیمتها ،نموده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در
شرایط عدم اعمال محدودیت شاخص  ، VaRهمواره سهم ثابتی از ارزش سبد سهام به دارایی ریسکی
اختصاص داده میشود .با این حال ،در صورت اعمال شاخص  ، VaRبا طوالنیتر شدن دوره
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سرمایهگذاری ،حداکثر مقدار سرمایه گذاری در دارایی و ریسکی در سطح پایین تری از ارزش سبد سهام
انجام میگیرد ،به عبارت دیگر با افزایش طول دوره سرمایهگذاری ،احتمال اینکه میزان کاهش ارزش
سبد سهام از سطح مجاز  VaRبیشتر شود افزایش مییابد .بنابراین در شرایط سرمایهگذاریهای بلند
مدت ،در سطوح باالی ارزش سبد سهام ،باید سرمایهگذاری کمتری در داراییهای ریسکی انجام
گیرد]23[.
مدل تحقیق
در پژوهش حاضر برای یافتن مرز کارآ سرمایهگذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران از ارزش
فرین هر سهم به عنوان معیار ریسک استفاده شده است .و این مدل با مدل مارکویتز مقایسه شده است.
بنابراین مدل های ریاضی بکار رفته برای بهینه سازی سبد سهام بصورت زیر خواهد بود.
مدل میانگین – واریانس مارکویتز :
𝑁

𝑁
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مدل نظریه ارزش حدی
𝑁
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که در آن 𝑖𝑥  ،وزن یا درصد سرمایه گذاری مربوط به سهم  iام در سبد سهام  𝑅𝑖 ،بازده مورد
∗

انتظار سهم  iدر سبد سهام 𝑝𝑅 بازده مورد انتظار سرمایه گذار نوعی از سبد سهام EVi ،ارزش فرین
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توزیع بازده سهم  iام و  ،EVpارزش فرین توزیع بازده سبد سهام و 𝑗𝑖𝜌  ،ضریب همبستگی بین توزیع
بازده سهام  iو  jمی باشد.
فرضیهها یا پرسشهای پژوهشی
سبد سهام بهینه مدل ارزش فرین از لحاظ ریسک و بازده (مرز کارآ) عملکرد بهتری از مدل مارکویتز
خواهد داشت.

روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل همبستگی است .جامعه آماری  05 ،شرکت برتر بورس
می باشد .نمونهگیری به روش برش مقطعی است و دادههای روزانه بازدهی این شرکتها طی دوره زمانی
ابتدای سال  2935تا پایان سال  2931مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق ابتدا دادههای سری زمانی
بازده شرکتهای منت خب طی قلمرو زمانی گردآوری و سپس با استفاده از روش حداکثرسازی تابع
درستنمایی  ،پارامترهای توزیع حد و مقدار حدی برآورد و در گام بعدی با مینیمم کردن ارزش حدی
سبد سهام با رویکرد مدل مارکویتز مرز کارآ ترکیب بهینه سبد سهام سرمایهگذاری در  05شرکت برتر
بورسی محاسبه و با مرز کارآ مارکویتز مقایسه می گردد.
دادهها و روش تحلیل دادهها
دادههای این تحقیق بازده روزانه شرکتهای منتخب بوده که از طریق سایت شرکت فن آوری بورس
اوراق بهادار استخراج میشود .روشهای مورد استفاده برای تحلیل دادهها شامل حداکثرسازی تابع
درستنمایی برای برآوردپارامترهای توزیع حدی ،روش ضریب الگرانز برای حل مدلها بهینهسازی و
آزمون های آماری ناپارامتریک مثل آزمون کرسکال والیس برای مقایسه عملکرد رویکرد ارزش فرین با
رویکرد میانگین -واریانس می باشد.
یافتههای تحقیق
در این تحقیق در گام اول پارامترهای توزیع تعمیم یافته ارزش فرین برای هر سهم با استفاده از مدل
واریانس ناهمسانی شرطی و حداکثر سازی تابع درستنمایی تخمین زده شد .برای تخمین واریانس توزیع
از روش رگرسیون  GARCHاستفاده گردید .برای انتخاب سبد سهام بهینه براساس نظریه ارزش فرین
بسته به مثبت یا منفی یا صفر بودن ضرایب مدل گارچ توزیع بازده ها (به ترتیب توزیع فرچت ،توزیع
وایبل و توزیع گامبل) مشخص گردید و کوانتایل  30درصدی مربوط به هر یک از توزیعها محاسبه شد.
برای بررسی مانایی سری زمانی بازده از روش دیکی فولر تعمیم یافته استفاده گردید .یافتههای تحقیق
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بیانگر مانا بودن سری زمانی بازده تمامی سهمها بوده است .در جدول زیر نوع توزیع سهمهای منتخب
در سبد سهام بهینه مشخص شده است.
جدول  -8نوع توزیع حدی بازده سهام های منتخب در سبد سهام با کوانتایل  35درصدی

ردیف

نام شرکت

عالمت ضریب مدل گارچ نام توزیع کوانتایل  30درصدی

2

ایران ترانسفور

مثبت

فرچت

210536

6

پتروشیمی پردیس

مثبت

فرچت

23004

1

پتروشیمی خارک

منفی

ویبول

80824

25

پتروشیمی فن آوران

مثبت

فرچت

220998

مثبت

فرچت

8088

12

مدیریت سرمایه گذاری امید

صفر

گامبل

10181

10

همراه اول

مثبت

فرچت

4093

 26سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در ادامه با فرموله کردن مدل بهینه سازی سبد سهام به واسطه حداقل کردن واریانس سبد سهام
در مدل مارکویتز و مدل ارزش فرین و به دست آوردن بهینهترین میزان سرمایهگذاری از مدل برنامهریزی
غیر خطی کوآدرتیک در قالب کدهای نرم افزار متلب استفاده شد .سپس از ترکیب درصد وزنی سهم هر
شرکت در هر یک از سبد سهامها ترسیم و مرز کارا برای هر یک از مدلها به صورت جداگانه ترسیم شد
(شکل های  1و  .)9در جدول  1ترکیب سبد سهام بهینه با حداقل واریانس پرتفوی و در جدول  9نیز
ترکیب بهینه سبد سهام با حداقل ارزش فرین سبد سهام ارائه شده است .همچنین در شکل های  1و 9
بترتیب مرز کارآ سرمایه گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل مارکویتز و مدل ارزش
فرین ارائه شده است.
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جدول -2ترکیب بهینه سبد سهام با حداقل واریانس براساس مدل مارکویتز
ردیف

نام شرکت

بازده ساالنه با
میزان سرمایه
میانگین بازده در میانگین بازده
گذاری (وزن بهینه احتساب وزن بهینه
ساالنه ()%
طول دوره ()%
مدل مارکویتز ()%
سبد سهام)

2

ایران ترانسفور

5091120

2400211

505001

8052911

6

پتروشیمی پردیس

50958

2250222

505160

80419431

1

پتروشیمی خارک

5096529

2980232

502818

10030111

25

پتروشیمی فن آوران

5048118

1230818

501191

65028562

26

سرمایه گذاری گروه
توسعه ملی

5011682

3403299

505812

10131981

12

گروه مدیریت سرمایه
گذاری امید

5011181

3905631

501460

11034268

10

همراه اول

5020911

4401988

505184

90051011

16

درصد معدل وزنی سبد سهام در دوره های زمانی
(درصد بازده واقعی برای سبد سهام سرمایه گذاری)

29608221

شکل  - 2مرز کارای مدل مارکویتز
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جدول  -9ترکیب بهینه سبد سهام با حداقل ارزش فرین
ردیف

نام شرکت

میزان سرمایه گذاری بازده ساالنه با احتساب
میانگین بازده در میانگین بازده
(وزن بهینه سبد سهام وزن بهینه مدل ارزش
ساالنه ()%
طول دوره ()%
فرین ()%
مدل ارزش فرین)

2

ایران ترانسفور

5091120

2400211

505116

25009380

1

پتروشیمی خارک

5096529

2980232

501092

94031624

 25پتروشیمی فن آوران

5048118

1230818

501651

01091123

سرمایه گذاری گروه
26
توسعه ملی

5011682

3403299

502518

30101581

گروه مدیریت
12
سرمایه گذاری امید

5011181

3905631

501229

23066069

5020911

4401988

505334

40441591

همراه اول

10

درصد معدل وزنی سبد سهام در دوره های زمانی
(درصد بازده واقعی برای سبد سهام سرمایه گذاری)

11

شکل  - 9مرز کارای مدل ارزش فرین
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همانطور که مالحظه می گردد ،رویکرد ارزش فرین با مدل میانگین – واریانس مارکویتز برای یافتن
مرز کارآ و ترکیب بهینه سبد سهام تفاوت چندانی ندارند همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون رتبه
عالمت دار ویلکاکسون برای مقایسه بازده واقعی پرتفوهای بهینه در دو مدل مارکویتز و ارزش فرین
( p=50866و  )Z=-50263مشاهده می شود دو مدل مذکور در طول دوره مورد مطالعه در مجموع بازدهی
یکسانی برای مرز کارآ سرمایه گذاری ریسکی داشته اند.
نتیجه گیری و جمع بندی
در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدلهای موجود و مرسوم برای بهینه سازی سبد
سهام سهام ارائه نماید .مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایه گذاری ،بازدهی
بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم نماید .به همین منظور از نظریه ارزش فرین برای سنجش ریسک
سرمایه گذاری به عنوان یکی از جدیدترین سنجه های ارزش در معرض ریسک استفاده شده است .برای
این منظور  ،در گام اول با استفاده از روش گارچ و حداکثر سازی تابع درستنمایی ،نوع توزیع حدی
بازدهی سهام شرکتهای فعال و برتر بورسی ( 05شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران) مشخص گردید و
در گام بعد ،مرز کارآ سرمایه گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل برنامه
ریزی کوآدرتیک با رویکرد ارزش فرین محاسبه و با مرز کارآ مدل مارکویتز مقایسه گردید ، .نتایج تحقیق
حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه ،با استفاده از نظریه ارزش فرین تفاوت چندانی با مدل
میانگین – واریانس مارکویتز ندارد .به منظور مطالعات آتی پیشنهاد میگردد که نظریه ارزش فرین برای
یافتن مرزکارآ سرمایه گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار با مدل های جدیدتری از قبیل مدل های
کاپیوال و مدل های ترکیبی ارزش فرین – کاپیوال مقایسه گردد.
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