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چكیده
هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه سازی پرتفوی در چارچوب تئوری عدم اطمینان میباشد .جهت تخمین
نرخ بازدهی داراییها از رویکرد آینده نگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده شد .همچنین از یک معیار ریسک
متفاوت مبتنی بر عدم قطعیت (مدل شانس) جهت مدلسازی ریسک استفاده گردید .تئوری مورد استفاده جهت
مدل سازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل ،تئوری عدم اطمینان میباشد .تیم خبرگان حاضر در این
تحقیق جهت تکمیل اطالعات مورد نیاز در خصوص پیشبینیهای مورداستفاده ،شامل  03مدیر سبد صندوقهای
سرمایهگذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران میباشند .در پایان جهت نمایش قابلیت کاربرد ،مدل طراحیشده
در بورس اوراق بهادار تهران به کارگیری و با توجه به ماهیت غیرخطی مدل ،از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک
جهت حل آن استفاده گردید .درنهای ت با تولید پرتفو های تصادفی و مقایسه آن با پرتفوی بهینه حاصل از حل
مدل به این نتیجه رسیدیم که پرتفوی بهینه ضمن عملکرد بهتر به سطح باالتری از بازدهی نیز دست پیدا میکند.
واژههای كلیدی :بهینهسازی سبد سهام ،مدل میانگین-شانس ،تئوری عدم اطمینان.

 -1استادیار گروه مهندسی مالی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران( .نویسنده مسئول) h.didehkhani @gmail.com
 -2گروه مدیریت مالی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایرانamir_shiri1212@yahoo.com .
 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مالی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایرانbehzadmiran@gmail.com .
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 -1مقدمه
مارکوویتز( )1592با ارائه مدل میانگین-واریانس
) (MVاساس تحلیل مدرن پرتفوی را پیریزی نمود .از
آنجا که بازده اوراق بهادار بهطور طبیعی غیرقطعی
است ،تخصیص ثروت به داراییهای ریسکی بهطوری
که ریسک را حداقل نموده و بازدهی را حداکثر نماید
از نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران میباشد .با توجه به
مشکالت واریانس بهعنوان معیار ریسک در مسئله
بهینهسازی پرتفوی ،محققان با معرفی معیارهای
مختلف سعی در ارائه معیاری داشتهاند که بهتر بتواند
ریسک واقعی سرمایهگذار را اندازهگیری نماید به این
منظور از معیارهای ریسک روبه پایین نظیر نیمه
واریانس (مارکوویتز ،)1595،قدرمطلق انحرافات(کونو و
یامازاکی ،)1551،نیمه قدر مطلق انحرافات (اسپرانزا،
 )1550و همچنین معیارهای دیگری نظیر ارزش در
معرض خطر(کانسیگلی ،)2332 ،آنتروپی و نیمه
آنتروپی(هوانگ )2332 ،گشتاورهای مراتب باالتر نظیر
کشیدگی و چولگی(چونهاچیندا و همکاران )1551 ،و
منحنی ریسک (هوانگ )2332 ،در بهینهسازی
1
پرتفوی استفاده نمودند .هوآنگ ( )2332از شانس
بهعنوان معیار ریسک استفاده کرد .این معیار در
حقیقت عدم اطمینان یا شانس شکست در دستیابی
به سطح معینی از بازده از پیش تعیینشده را
اندازهگیری میکند.
یکی دیگر از مواردی که در طی این سالها به آن
پرداختهشده است در نظر گرفتن عدم قطعیت مرتبط
با بازارهای مالی میباشد .برای مواجهه با این عدم
قطعیت ،رویکردهای مختلفی مانند رویکرد تصادفی،
رویکرد تئوری فازی (واتادا  ،1551کاتاگیری و
ایشی )1555،و رویکرد تئوری عدم قطعیت (لیو،
 )2331در بهینهسازی پرتفوی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .تئوری عدم قطعیت برای پرداختن به درجه
اعتقاد بر اساس اندازههای نامطمئن هنگامیکه
دادههای تاریخی کمی در دسترس میباشد ایجاد شد.
امروزه ،نظریه عدم قطعیت در حل مسائل بسیاری از
بهینهسازی مانند ،مسیریابی وسیله نقلیه (لیو،2
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 ،)2313مسئله انتخاب پروژههای چندملیتی (ژانگ و
همکاران ،)2311 ،0مسئله موجودی (شین و کار،4
 )2310و غیره استفادهشده است .بهخصوص ،نظریه
9
عدم اطمینان ابتدا بهطور سیستماتیک توسط هوانگ
( )2313به انتخاب پرتفوی معرفی شد.
یکی دیگر از مسائل انتخاب سبد سهام تخمین نرخ
بازدهی داراییهای تشککیلدهنکده پرتفکوی بکهعنکوان
پارامترهای مسئله بهینهسازی میباشد .بکهطکوری ککه
معیارهای ریسک و نکرخ بکازده مکورد انتظکار پرتفکوی
بهعنوان اهداف مسئله بر اساس تخمین سرمایهگکذار از
نرخ بازدهی داراییها بهدستآمده و بکهشکدت بکه ایکن
تخمین حساس میباشد .بیشترین رویکرد مورداستفاده
در این زمینه استفاده از رویکرد گذشتهنگکر و اسکتفاده
از دادههای تاریخی میباشکد .رویککردی ککه بکه دلیکل
سهولت استفاده و در دسترس بودن اطالعکات تکاریخی
میتواند بهطور عموم مورداستفاده سرمایهگکذاران قکرار
گیکرد .امککا ایککن روش علیککرغم سککهولت کککاربرد ،دارای
محککدودیتهککا و مفروضککاتی بککوده کککه مککیبایسککت در
استفاده از آن ها دقت نمود .مهکم تکرین فکرض درروش
داده های تاریخی این است که آنچکه درگذشکته اتفکاق
افتاده در آینده نیز به وقوع میپیونکدد .فرضکی ککه در
مواجهه با اتفاقات جدید در بازار واقعی نیست .ازآنجاکه
بازار اوراق بهادار پیچیده و محکیط اقتصکادی در حکال
تغییر است ،شرایطی وجود دارد که بکازده اوراق بهکادار
به سختی می تواند توسکط دادههکای تکاریخی مکنعکس
شود .عالوه بر این ،امکروزه سکهام شکرکتهکای زیکادی
به تازگی در بازار واردشده است که اطالعات تکاریخی از
آنهککا در دسککترس نیسککت .در همککه ایککن موقعیککتهککا
سرمایه گذاران دارای فقدان دادههای تکاریخی مناسکب
می باشند .رویکرد دیگکر مورداسکتفاده در ایکن زمینکه،
تخمین تابع بازدهی یک دارایی در یک دوره مشکخص
زمانی آینکده بکا اسکتفاده ازنظکرات خبرگکان و تحلیکل
شرایط آتی می باشد .این رویکرد ابتدا توسط هوانکگ و
ژاوو( )2314مورداستفاده قرار گرفت.
لذا با توجه به مسائلی که بیان گردید ،هدف اصلی
از انجام این تحقیق طراحی مدل بهینهسازی پرتفوی
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در چارچوب تئوری عدم اطمینان 2و با استفاده از
شانس بهعنوان ریسک و همچنین بهجای استفاده از
دادههای تاریخی برای محاسبه بازدهی از رویکرد
آیندهنگر تخمین تابع بازدهی با استفاده ازنظر نخبگان
به ارائه مدل میانگین -شانس برای انتخاب سبد سهام
میپردازیم و درنهایت با استفاده از الگوریتم ژنتیک به
حل مدل و تخصیص ثروت به داراییهای ریسکی
میپردازیم.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2مفهوم شانس به عنووان مییوار ریسور در
بهینهسازی پرتفوی
در برخی مواقع ،سکرمایهگکذاران بکرای قوکاوت در
مورد ریسکدار بکودن سکرمایهگکذاری و انتخکاب یکک
پرتفوی بهینه ،به دنبال روش سادهتری هسکتند .آنهکا
ممکن است تنهکا بکه یکک پیشکامد بکازده خیلکی ککم
حسککاس باشککند (یککک پیشککامد زیککان خیلککی بککزر )
بنابراین ،شکانس وقکوع پیشکامد بکازده پکایین مربوطکه
میتواند به عنکوان تعریکف دیگکری از ریسکک اسکتفاده
شود .سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشکند ککه
بازده مورد انتظار پرتفوی ،بزر تر یا مساوی یک سطح
قابلتحمل باشد و در ضمن بخواهند شانس وقوع سطح
بازده کم مربوطه ،حداقل شود یعنکی سکرمایه گکذاران
می توانند پرتفکوی خکود را بکر اسکاس حکداقل نمکودن
شانس با تعریف سطح بازده کم مربوطه و حداقل بازده
مککورد انتظککار از پککیش تعیکینشککده کککه سککرمایهگککذار
میپذیرد ،تعیین نماید(.هوآنگ)2313،
 -2-2تئوری عدم اطمینان
اگرچه تصادفی بودن و فازی بودن دو نکوع اساسکی
از پدیدههای غیرقطعی هسکتند ،امکا در واقعیکت ،عکدم
اطمینان تعریفکی متفکاوت اسکت .بعوکیاوقکات ،عکدم
اطمینان نه بکه صکورت تصکادفی رفتکار مکیکنکد و نکه
به صورت فازی .بهعنوانمثال شانس قرار گرفتن قیمکت
ورقه بهادار در بازه [ 113و  ]133برابر  03درصد است

و شانس قرار گکرفتن در بکازه [ 123و  ]113برابکر 23
درصد ست .پس شانس قرار گرفتن قیمت ورقه بهکادار
در بکازه [ 123و  ]133چقکدر اسکتم مطالعکات نشکان
میدهد بعوی افکراد معتقدنکد ککه شکانس وقکوع بایکد
بزر تر یا مساوی  03درصد و کوچکتر یا مساوی 93
درصککد باشککد .در ایککن حالککت قیمککت ورقککه بهککادار نککه
بهصورت تصادفی رفتار میکند و نکه بکهصکورت فکازی.
تئوری عکدم اطمینکان ککه توسکط لیکو ( )2331بیکان
گردید ابزار جدیکدی بکرای اسکتفاده از ایکن نکوع عکدم
اطمینان فراهم ساخت .انتخاب پرتفوی غیرقطعکی نیکز
موضوع جدیدی بود که توسط هوانگ ( )2331معرفکی
شد که به بررسی انتخاب پرتفوی بهوسیله تئوری عکدم
اطمینککان مککیپککردازد .درحککالیکککه بککازده پرتفککوی نککه
بهصورت تصادفی و نه بهصورت فازی باشد.
 -3-2مروری بر پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات مرتبط با بهینهسازی پرتفوی را
برحسب تعداد اهداف ،معیار ریسک مورد استفاده،
رویکرد درنظرگرفتن عدم اطمینان و میتوان
دستهبندی نمود .با توجه به ماهیت تحقیق از اولین
تحقیقاتی که به بحث پیشبینی نرخ بازده بر اساس
شرایط آتی بهجای توجه به دادههای تاریخی پرداخت،
میتوان به تحقیق هوانگ و ژاوو ( )2314اشاره نمود.
آنها با بهکارگیری مدل دوعاملی و بر اساس نظرات
خبرگان مالی به پیشبینی نرخ بازده داراییها جهت
انتخاب پرتفوی پرداختند.
ژای و بای ( )2312مدل میانگین – واریانس را با
در نظر گرفتن هزینه معامالت ،نقد شوندگی و ریسک
پیشینه 1در چارچوب تئوری عدم اطمینان 2ارائه دادند
و درنهایت نشان دادند چگونه ریسک پیشینه و نقد
شوندگی بر روی مرز کارا تأثیر میگذارد.
درزمینه بهکارگیری تئوری عدم اطمینان در بحث
بهینهسازی پرتفوی نیز هوانگ ( )2311به ارائه منحنی
ریسک بر اساس تئوری عدم اطمینان پرداخت .آنها
منحنی ریسک در حالت قطعی را با استفاده از تئوری
عدم اطمینان به حالت غیرقطعی توسعه دادند.
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هوانگ ( )2312به ارائه مدل میانگین -نیمه
واریانس در حالتی که نرخ بازده داراییها بهصورت
غیرقطعی باشد ،پرداختند .هوانگ ( )2312نیز شاخص
ریسک در حالت عدم اطمینان را ارائه نمود .در
خصوص معیارهای ریسک بکار گرفتهشده در
بهینهسازی پرتفوی نیز میتوان به طیف وسیعی از
تحقیقات اشاره نمود .با توجه به اینکه واریانس کلیه
انحرافات مطلوب و نامطلوب را لحاظ مینماید،
نمیتواند معیار مناسبی جهت مدلسازی ریسک
درزمینه بهینهسازی پرتفوی در نظر گرفته شود.
باتاچاریا و همکاران ( )2310با استفاده از تئوری
عدم اطمینان مدل چندهدفه میانگین -آنتروپی-
کشیدگی را با در نظر گرفتن محدودیتهای متفاوت
ارائه و با الگوریتم ژنتیک مدل را حل نمودند.
باپتیستا ( )2312و الکساندر و بابتیستا ()2311
نیز به ارائه مدلهایی جهت بهینهسازی پرتفوی با
توجه به معیار حداکثر شانس قابلقبول نرسیدن به
بازده مورد انتظار پرداختند .از دیگر شاخصهای
ریسک بکار گرفتهشده در مسئله بهینهسازی پرتفوی
نیز میتوان به نیمه واریانس ،آنتروپی ،ارزش در معرض
خطر میانگین اشاره نمود.
ابراهیمی و همکاران ( )1051مدل بهینهسازی
پرتفوی در چارچوب تئوری اعتبار فازی را ارائه دادند.
آنها در این پژوهش از ارزش در معرض خطر مشروط
) (CVaRبهعنوان معیار ریسک استفاده نمودند و

محدودیتهایی مانند کف و سقف نسبت سرمایهگذاری
و نقد شوندگی ،در طراحی مدل استفاده نمودند و
درنهایت ضمن حل مدل مثال عددی با استفاده از
سهم از بورس اوراق بهادار تهران ارائه نمودند.
دیده خانی و حجتی ( )1052نیز به ارائه یک مدل
چندهدفه فازی با توجه به معیار ارزش در معرض برای
بهینهسازی پرتفوی در شرایط عدم قطعیت پرداختند.
در جدول شماره  1جدیدترین پژوهشها درزمینه
بهینهسازی بر اساس رویکرد و معیار ریسک مورد
استفاده طبقهبندی گردیدهاند.
شیری قهی و همکاران ( )1052با اسکتفاده از سکه
معیار ریسک ارزش در معرض خطر میانگین )،(AVaR
نیم واریکانس و نکیم آنتروپکی و ارائکه سکه مکدل چنکد
دورهای ارائه و این مدلها را که در محیط اعتبار فکازی
توسعه داده شده بودنکد بکا یککدیگر مقایسکه نمودنکد و
درنهایت به این نتیجه رسیدند استفاده از معیار AVaR
به عنوان معیار ریسک منسجم عملکرد بهتری به دنبال
دارد.
رستمی و همکاران ( )1054از گشکتاورهای مرتبکه
باالتر در بهینه سازی پرتفوی در محیط فکازی اسکتفاده
کردند .برای محاسکبه گشکتاورها از تئکوری اعتبکار و از
شکاخص عملککرد اقتصکادی بکرای محاسکبه ککارایی
مدلهای ارائهشده استفادهشده است و درنهایت نشکان
دادند ککه در نظکر گکرفتن گشکتاورهای مراتکب بکاالتر
موجب بهبود کارایی پرتفوی بهدستآمده خواهد شد.

جدول  -1مرور اجمالی آخرین پژوهشهای صورت گرفته درزمینه بهینهسازی پرتفوی
محقق (محققین)

روش حل

چارچوب نظریه

تئوری احتمال
برنامهریزی پویا
یائو و همکاران ()2312
تئوری اعتبار
برنامه ریزی آرمانی
مهالوات ()2312
جیو و همکاران ( )2312الگوریتم ژنتیک) (FSGAتئوری اعتبار
کونگ و اوسترلی ( )2312شبیهسازی مونتکارلو تئوری احتمال
تئوری اعتبار
الگوریتم ژنتیک
ورچر و برمودز ()2319
الگوریتم ترکیبی  PSOتئوری اعتبار
لیو و همکاران ()2312
تئوری امکان
الگوریتم ژنتیک
لیو و ژانگ ()2319
تئوری امکان
PSOالگوریتم
لیو و همکاران ()2310
تئوری امکان
لیو و همکاران ()2312
TOPSIS
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مییار ریسر

نوع دادههای مورداستفاده

واریانس
آنتروپی فازی
واریانس فازی
واریانس
نیم قدر مطلق انحرافات
انحرافات مطلق روبه پایین
نیم واریانس فازی
واریانس
واریانس و کشیدگی

قطعی
فازی
فازی
قطعی
فازی
فازی
فازی
فازی
فازی
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تیریف  :3اگر یک متغیر نامشخص باشد .سپس

 -3روش شناسی پژوهش
 -1-3اصول تئوری عدم اطمینان

مقدار

برای توصیف بهتر متغیر عدم قطعیت که در
معرض برآورد مبهم انسان میباشد ،لیودر سال
( )2331یک اندازهگیری در شرایط عدم قطعیت و
نظریه عدم اطمینان را بر اساس نرمال بودن ،دوگانگی،
جمعپذیری ارائه کرده است.

∫ تعریف
∫
میشود .به شرطی که حداقل یکی از دو انتگرال
متناهی باشد .هنگامیکه تابع توزیع عدم اطمینان
از متغیر
یا تابع توزیع عدم اطمینان معکوس
نامطمئن شناختهشده است ،برای تعیین ارزش مورد
انتظار همچنین میتوانید از طریق معادلهی زیر
بهراحتی به دست آورید(لیو.)2331 ،
رابطه ()0

تیریف  :1فرض کنید مجموعهای غیر تهی و ،
یک رویداد
جبری روی باشد .هر عنصر
اندازهگیری
نامیده میشود .تابع مجموعهای
نامطمئن نامیده میشود .اگر چهار اصل بدیهی لیو را
برآورده کند.
 )1اصل نرمال
 )2اصل یکنوایی :اگر
 )3اصل دوگانگی
( )4اصل جمعپذیری) برای هر دنباله قابلشمارش از
 ،داریم:
رویداد
رابطه ()1
∑

سهگانه
می شود.

، ،

⋃{

}

یک فوای عدم اطمینان نامیده

تیریف  :2توزیع عدم اطمینان:

از

،

متغیر عدم اطمینان تعریفشده توسط
میباشد(لیو.)13 ،2331 ،41
بهعنوانمثال ،توسط یک متغیر عدم اطمینان
عادی ،منظور ما متغیری است که دارای توزیع عدم
اطمینان نرمال باشد.
رابطه ()2
))

که در آن

√

(

اعداد حقیقی و

(

.

مورد

انتظار

توسط

∫

𝔼

∫
∫

 -2-3مدلسازی
در این پژوهش فرض بر این است که
سرمایهگذاران باید دارای اطالعات کامل به نسبت بازده
اوراق باشند که میتواند توسط دادههای تاریخی نسبتاً
خوب منعکس شود .بااینحال ،روش کار ما در این
پژوهش بدین شرح است که ابتدا توسط پرسشنامه
برای ارزیابی بازده اوراق بهادار بر اساس ارزیابیهای
کارشناسان رابطه بین بازده سهام و بازده بازار را
استخراج کرده و سپس ضرایب مدل تک عاملی با
استفاده از روش رگرسیون به دست آورده و پسازآن
مدل مناسب میانگین-شانس برای انتخاب پرتفوی
بهینه را ایجاد میکنیم .ازآنجاکه در واقعیت انجام
معامله در بازار سرمایه ،دارای هزینههای فروش و
خرید میباشند ،این هزینهها به مدل اضافهشده تا
هزینه معامله نیز در تشکیل پرتفوی لحاظ گردد.
سپس ازآنجاکه مدل ارائهشده یک مدل برنامهریزی
غیرخطی پیچیده خواهد بود ،یک الگوریتم
ژنتیک )GA(5برای حل مشکل ارائه خواهیم داد.
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فرآیند مدلسازی و انجام تحقیق مبتنی بر طی 4
گام اساسی میباشد .در این بخش گامهای اجرایی
تشریح میگردد.
 -1-2-3گام اول :به دست آوردن ضرایب مدل تک
عاملی بر اساس نظرات خبرگان بازار اوراق بهادار
عاملهای مختلفی بر بازده اوراق بهادار تأثیرگذار
است مانند محیط اقتصادی ،فنآوری منحصربهفرد،
مدیریت و سایر مواردی که باعث میشود یک شرکت
خود را از دیگر شرکتها متمایز جلوه داده و بر بازده
اوراق بهادار تأثیرگذار است .مهمترین عامل محیط
اقتصادی است که ما در این پژوهش این تأثیر را توسط
بازده شاخص بازار اوراق بهادار در نظر میگیریم و با
نشان میدهیم .در این پژوهش این عامل را متغیر
غیرقطعی در نظر میگیریم و فرض میکنیم که
نرخ بازده امین اوراق بهادار با همبستگی خطی
دارد .بدون خارج شدن از بحث کلی ،حال از طریق
یک اوراق بهادار ،روش تعیین نرخ بازده اوراق بهادار،
را بر اساس ارزیابی
یعنی
کارشناسان معرفی میکنیم .قدم نخست در محاسبهی
 ،به دست آوردن مقادیر ضریبها ،یعنی

و

بر

اساس ارزیابیهای کارشناسان است .قدم دوم ،رسیدن
به تابع توزیع تجمعی نرخ بازدهی شاخص میباشد.
برای به دست آوردن ضرایب و از تعداد
نفر کارشناس (مدیران صندوقهای
سرمایهگذاری فعال در بورس تهران) خواسته شد تا
انتظارات خود را در رابطه بازده تجمعی بازار تا پایان
سال  1059با احتمال وقوع آن را در  12حالت مختلف
بیان نمایند و سپس از آنها خواستیم با توجه با
حاالت محتملی که برای بازده بازار تعیین نمودند،
بازدهی هر یک از داراییهای مشخصشده زیر را
تعیین نمایند .بهطور مثال برای تخمین بازدهی شرطی
نماد شبندر با توجه به حاالتی که ممکن است شاخص
بازار کسب نماید ،از جدول شماره  2استفاده
مینماییم.
بهطور مثال  Y1,F1نرخ بازده مورد انتظار نماد
شبندر در حالتی است که شاخص بازار بازدهی
کسب نماید .بنابراین با داشتن جدول باال برای هر
دارایی میتوانبم ضرایب مدل بازار را برای آن به دست
آوریم .نکته مهم در این مقاله این است که بهجای
استفاده از دادههای ترکیبی تاریخی جهت تخمین
ضرایب مدل بازار یا خط مشخصه هر سهم ،از تابع
توزیع شرطی نرخ بازدهی تخمین زدهشده هر دارایی
بر اساس نرخ بازده بازار استفاده مینماییم.

جدول شماره  -2تخمین تابه توزیع شرطی بازدهی داراییها بر اساس نرخ بازده تجمیی شاخص بازار
Y12,F12

Y11,F11

Y10,F10

Y9,F9

Y8,F8

Y7,F7

Y6,F6

Y5,F5

Y4,F4

Y3,F3

Y2,F2

Y1,F1

Y

شبندر

 -2-2-3گام دوم :به دست آوردن پارامترهای توزیع
نرخ بازده شاخص بازار با فرض نرمال بودن آن
در رویکرد گذشتهنگر مجموعهی دادهها نمونکهی
 ،از طریق دادههای تاریخی به دست میآید،
که در آن به ترتیب  -k ،اُمکین نکرخ بکازده شکاخص
نرخ مشکاهدهشکده ی بکازده دارایکی در -k
بازار  ،و
.
اُمین دوره میباشکد بکهطکوریککه
این در حالی است ککه در تحقیکق حاضکر برآوردهکای
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کارشناسکککان از شکککرایط بکککازده شکککاخص در آینکککده
را تولیککد
مجموعککهی دادههککای نمونککهای
مککینمایککد .در فرآینککد بککه دسککت آوردن مقککادیر ،
تمرکز در تعیین مقادیر ،بر روی رابطکهی بکین مقکادیر
عامل بازده شاخص بازار و نرخهکای بکازده اوراق بهکادار
است .بااین حکال ،در فرآینکد بکه دسکت آوردن مقکادیر
نامشکخص متغیکر تصککادفی
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لیو )2313،و (هوانگ )2313،ارجاع بکدهیم .بکهمنظکور
درک بیشتر ،آن را در ذیل میآوریم.
محاسککبهی مقککدار نامشککخص عامککل را در نظککر
بگیریککد .بعککد از دسککت یککافتن بککه مجموعککهی داده
که ممکن اسکت عامکل بکه خکود
بگیرد ،از کارشناسکان خواسکته مکی شکود ،ککه میکزان
شانس رخدادن رویدادهایی که در آن برابر بکا مقکدار
موردنظر اسکت را بیکان کننکد .فکرض کنیکد ککه
برآورد آی اُمین خبکره را از میکزان رخ دادن رویکداد ،
برابککر بککا باشککد .درنتیجککه ،از بککرآورد مجموعککه
دادههای کارشناسان داریم:
رابطه ()4

 ،از اصل کمترین مربعات

بدانیم ،یعنی

استفاده میکنیم ،تا پارامترهای و را پیدا کنیم.
برای به دست آوردن پارامترهای توزیع در حالتی
که فرض کنیم دارای توزیع نرمال باشد ،میتوانیم از
دو فرمول زیر استفاده کنیم (هوانگ.)2313،
رابطه ()1
∑

̂ √

̅
̂

رابطه ()2
∑̅

∑
∑(

)

)

√

̂

∑(

که در آن داریم :
رابطه ()5
که در آن:

̅

∑

رابطه ()9
 -3-2-3گام سوم  :طراحی مدل میانگین-شانس
با تخصیص دادن وزن برابکر بکه هکر کارشکناس بکه
دلیل این که فرض مکا بکر ایکن اسکت ککه کارشناسکان
همگی دارای سطح دانش یکسان نسبت به اوراق بهادار
هستند ،برآیند برآوردهکای همکهی کارشکناس ،بکه
مجموعهای جدید از دادههای ادغکامشکده بکهقکرار زیکر
میرسیم:

(

∑

که در آن ،به ترتیب داریم:
 .اگر اینطور باشد که  ،مقدار
نامشخص خاصی داشته باشد ،میتوانیم با استفاده از
روش حداقل مجذور مربعات این پارامترها را حساب
کنیم .برای مثال ،اگر

⁄

–

سرمایهگذاران از اوراق بهادار  ،برابر با معادله ()5
خواهد بود:
رابطه ()13

را یک متغیر غیرقطعی نرمال
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و

تعریف

آخرین قیمت برآورد شدهی
میشوند  ،که در آن
اوراق بهادار [در یک روز کاری] در زمان آینده است
قیمت در زمان حال میباشد .فرض میکنیم
و
نرخ هزینهی تراکنش خرید و  ،هم هزینهی
تراکنش فروش باشد .درنتیجه ،نرخ بازده خالص

رابطه ()2
)

در دنیای واقعی ،معموالً در هنگام خریدوفروش
اوراق بهادار ،هزینههای تراکنش وجود دارد .درنتیجه،
در این پژوهش ،این هزینهها را نیز در نظر گرفتهایم.
نرخهای بازده غیرقطعی -iاُمین
فرض کنیم که
اوراق بهادار را نشان میدهد .بازده کالسیک ،بهصورت
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فرض کنید که  ،عامل غیرقطعی محیط
اقتصادی(در این تحقیق شاخص بازار سهام) باشد که
توسط کارشناسان دادهشده است .به کمک روشی که
در بخش ( )1-0بیان شد ،نرخهای بازده برای اوراق
بهادار را میتوان به ترتیب از طریق روابط رگرسیونی
به دست آورد.
و
سپس ،بر اساس معادلهی فرمول( )5نرخ بازده
غیرقطعی خالص سرمایهگذاران ،برابر است با:
رابطه ()11

در محیطهای واقعی سرمایهگذاری ،معموالً یک
سری ترجیحات و الزامات در رابطه با محدودیتهای
سرمایهگذاری در اوراق خاص وجود دارد .ما این
الزامات و ترجیحات را در این مدل در نظر گرفتهایم.
فرض کنید  ،نسبت سرمایهگذاری در اوراق بهادار
را نشان بدهد و  ،متغیری دودویی (باینری) باشد که
بهصورت زیر تعریف شود:
رابطه ()12
در صورتی که اوراق بهادار انتخاب شود

Subject to:
}

∑

∑{
∑

∑

محدودیت اول مدل درواقع معیار ریسک بکار
گرفتهشده در مسئله بهینهسازی میباشد و اشاره به
این نکته دارد که شانس وقوع بازدهی کمتر از میزان
موردنظر سرمایهگذار یا  Sنمیتواند بیشتر از مقدار از
قبل مشخصشده باشد ، .عمل گر مقدار مورد
انتظار متغیرهای غیرقطعی است .همچنین محدودیت
∑ محدودیت تنوع اوراق بهادار میباشد
است.

,
{

میانگین-شانس
اما نکته اصلی در مدلباال به دست آوردن تابع
ریسک یا همان محدودیت اول مسئله میباشد .فرض
تابع پیوستهی مقدار نامشخص عامل
کنید که
غیرقطعی است که تابع معکوس آن ،یعنی
منحصربهفرد است.
موجود است و برای هر
با توجه به اینکه شاخص بازار در این تحقیق فرض
شده است که دارای توزیع نرمال
میباشد بنابراین میتوانیم از مدل تبدیلشده قطعی
ذیل جهت حل مدل استفاده نمود.

فرض کنیم که سرمایهگذاران ،میزان را برای
حداقل بازده مورد انتظار و میزان را برای حداکثر
شانس قابلقبول بازده سبد سهامی که به آستانه
بازدهی مطلوب نمیرسد ،را از قبل تعیین نمایند.
بهعالوه ،آنها نیاز به آن دارند که تعداد کل اوراق
بهادار گزینششده در سبد سهام ،کمتر از تعداد
نباشد ،کمترین میزان سرمایهگذاری در اوراق بهادار ،
باشد و بیشترین میزان
نیز نباید کمتر از
سرمایهگذاری در اوراق بهادار نباید بیشتر از باشد.
سپس ،سرمایهگذاران ،بهمنظور رسیدن به ترجیحات و
بیشینه بازده مورد انتظار سبد سهام در شرایطی که
ریسک تحت کنترل باشد ،سبد سهام خود را مطابق
مدل زیر انتخاب میکنند:
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 -4-2-3گووام چهووارم :معککادلسککازی بککرای مککدل

در سایر موارد
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]

∑[

نمادهای مدل

 :هزینه خرید اوراق بهادار
 :هزینه فروش اوراق بهادار
 :بتای هر یک از اوراق بهادار
 :حداقل بازدهی هر یک از اوراق بهادار
 :وزن سرمایهگذاری در هر یک از اوراق بهادار
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 :متغیر باینری ( :1انتخاب اوراق و  :3سایر موارد)
 :حداقل اوراق بهادار گزینششده
 ::تعداد اوراق بهادار
 :میانگین متغیر غیرقطعی شاخص کل بازار
 :انحراف معیار متغیر غیرقطعی شاخص کل بازار
 :حداکثر شانس بازدهی سبد سهام سرمایه
سرمایهگذاران
 :sحداقل بازده مورد انتظار سرمایهگذاران
[

]

]
|

 -1-4تییین ضرایب مدل شاخص بازار مربوط بوه
سهام شركتها

∑

[
|

شکرکتهکای فعکال در بکازار بکورس اوراق بهکادار بککار
میگیریم.

∑
√

∑

∑

∑

 -4تجزیه وتحلیل یافتههای تحقیق

در این پژوهش تعداد  03پرسشنامه را در بین
کارگزاریها و شرکتهای تأمین سرمایه توزیع نموده و
در نرم افزار اکسل وارد و با محاسبه میانگین  ،مقادیر
احتمال تجمعی محاسبه گردید ،که نتایج را در جداول
زیر آوردهایم.
در جدول شماره  4مقادیر بازده مورد انتظار برای
شاخص بازار و همچنین احتمال وقوع هر حالت را
مشاهده مینماییم .همانطور که در جدول
قابلمشاهده است بازدهیهای برآوردی فعاالن بازار از
شاخص بازار تا پایان سال در بازه دودرصدی تا مثبت
 95درصدی قرار داشته و بازدهی  22درصدی شاخص
بازار دارای بیشترین احتمال وقوع یعنی  3/142درصد
میباشد .پس از مشخص شدن توزیع گسسته بازدهی
برآوردی شاخص بازار میتوانیم تابع توزیع تجمعی
بازدهی شاخص بازار را محاسبه نماییم .که مقادیر آن
در جدول  4ذکرشده است.

در این بخش گامهای تحقیق ارائهشکده در بخکش
قبلککی را جهککت تعیککین پرتفککوی بهینککه از  12سککهام
جدول -3مقادیر بازده بازار و احتمال وقوع آن
شاخص بازار
3032- 3012- 3030- 30329 30324 30140 30231 30221 30092 30404 30452 3095

بازده

30322 30319 30321 30320 30323 30351 30139 30142 30352 30322 30342 30345

احتمال

جدول -4مقادیر بازده بازار و احتمال تجمیی آن
شاخص بازار
3032- 3012- 3030- 30329 30324 30140 30231 30221 30092 30404 30452 3095
1

30322 30142 3020 30010 30054 30422 30951 30100 30202 30530 30591
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بازار در حالت  12یعنی  95درصد ،بازدهی نماد
شبندر  42درصد برآورد میشود.
با استفاده از دادههای جدول  9میتوان به برآورد
ضرایب مدل بازار برای هر یک از سهام مدنظر با
استفاده از روش رگرسیون خطی و حداقل مجذورات،
پرداخت .بهطور نمونه شکل  1نشاندهنده رابطه خطی
بین بازدهی سهام نماد شبندر با شاخص بازار میباشد.
نتایج از حاصله در جدول  2آورده شده است.

پس از مشخص شدن توزیع بازدهی شاخص در
گام بعد مطابق با جدول نمونه شماره  2به برآورد بازده
مورد انتظار شرطی هریک از  12دارایی تشکیلدهنده
پرتفوی با توجه به بازدهی شاخص میپردازیم.
میانگین نظرات  03کارشناس در جدول  9آورده شده
است .بهطور مثال عدد ستون آخر مربوط به نماد
شبندر نشاندهنده این است که بهشرط تحقق بازده

جدول -5مقادیر بازده شرطی برآوردی سهام شركتها
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

30422
30410
2910.
30211
30939
30934
30902
30991
30020
30944
30092

30045
30051
30425
30934
30415
30440
30413
30450
30042
30492
30042

30032
30021
30490
30422
30023
30435
30412
30441
30039
30014
30259

30249
30211
30012
30051
30034
30021
30009
30024
30292
30029
30249

30129
30212
30032
30012
30249
30295
30214
30252
3021
30292
30124

30125
30191
30231
30213
30122
30111
30159
30152
30192
30120
30199

30351
30120
30129
30122
30101
30109
30121
30111
30105
3019
30105

30345
30320
30132
30135
30315
30315
30355
30131
30322
30352
30310

303323032
30302
30301
30319
30322
30301
30322
30202
30311
30321

303230323033530303032303130303032303130343030-

30113032303130323032303930313032303130323031-

30123010301430143011301330123012301030123013-

شبندر
شتران
حسینا
حکشتی
وبصادر
وتجارت
خودرو
خپارس
شیران
وسایپا
فملی

30092

30002

30250

30241

30122

3012

30104

30323

30302

30309-

3032-

3013-

فوالد

شكل  -1نمایش رابطه رگرسیون خطی بین بازده نماد شبندر با بازده شاخص بازار
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جدول -6مقادیر ضرایب مدل تر عاملی
شماره

سهام

Aعرض از مبدأ

Bشیبخط

1
2
0
4
9
2
1
2
5
13
11
12

شبندر
شتران
حسینا
حکشتی
وبصادر
وتجارت
خودرو
خپارس
شیران
وسایپا
فملی
فوالد

303211
30112303309302113032913030230302030022303001303212303201303211-

100421
100322
301512
103112
102412
102242
101452
101322
109020
101294
109191
109199

 -3-2-4محاسبهی پوارامترهوای توزیوع نورخ
بازدهی شاخص بازار
مقادیر  Fکه توسط خبرگان بازار سرمایه
جمعآوری شده را در جدول ( )4داریم .حال
پارامترهای ̂ و ̂ را به دست آوردیم  .ابتدا باید
احتمالهای رخداد که توسط خبرگان بازار مالی
دادهشده را بهاحتمال تجمعی تبدیل کنیم که مقادیر
حاصل را در جدول ( )4داریم .حال که توزیع تجمعی
راداریم مالحظه میکنید که شروط یعنی:
رابطه ()10

تماماً صدق میکنند حال میتوانیم پارامترهای توزیع
نرمال غیرقطعی بازده بازار را محاسبه کرده و داریم.
̂

̂

 -3-4حل مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیر
پس از تعیین تمامی مقادیر پارامترهای مدل یعنی
ضرایب مدل بازار برای هریک از سهام و همچنین
پارامترهای توزیع غیرقطعی نرمال شاخص بازار،
میتوانیم وارد مرحله حل مدل شویم .برای حل مدل
موردنظر با از روشهای فرا ابتکاری و بهطور خاص از
روش الگوریتم ژنتیک در این تحقیق استفاده گردید.

عالوه بر پارامترهای بهدستآمده از مرحله قبل،
برای حل مدل نیازمند مشخص شدن برخی از
پارامترها توسط سرمایهگذار نظیر سطح بازدهی مورد
انتظار  ،حداکثر شانس قابلقبول دست نیافتن به بازده
موردنظر ،حداقل تعداد سهام در پرتفوی بهینه و
همچنین سقف و کف مقدار سرمایهگذاری در هر
دارایی میباشیم .در این تحقیق حداقل بازده مورد
انتظار پرتفوی برابر با  23درصد و حداکثر شانس
قابلقبول برابر با دو درصد تعیین گردید .بهعبارتیدیگر
شانس دستیابی به پرتفوی با بازدهی کمتر از 23
درصد حداکثر میتواند برابر با دو درصد باشد .سقف
سرمایهگذاری در هر دارایی برابر با  43درصد و کف آن
نیز برابر با 13درصد و همچنین حداقل تعداد دارایی
در پرتفوی برابر با  9دارایی انتخاب گردید پس از
جایگذاری پارامترها در مدل تحقیق و حل آن توسط
الگوریتم ژنتیک جواب بهینه مدل که همان پرتفوی
بهینه میباشد بهصورت ذیل میباشد:
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جدول  -7ضرایب بهینه سرمایهگذاری در سهام
شیران

وتجارت

وبصادر

حسینا

شتران

302420

303140

300231

300092

303225

بازدهی بهینه متناظر با جواب فوق یا همان مقدار
تابع هدف ،برابر با  02/1درصد میباشد .در پایان به
مقایسه نتایج بهدستآمده از مدل طراحیشده با
پرتفوهای تصادفی میپردازیم.
برای مقایسه پرتفوی بهینه تشکیلشکده حاصکل از
پککژوهش مککا کککه در جککدول  1آورده شککده اسککت بککا
پرتفوهککای تصککادفی ،تعککداد  13پرتفککوی تصککادفی در

محیط متلب ایجاد کردیم که نتایج آن را در جکدول 2
آوردهایم.
الزم به ذکر است که ،با واردکردن مقادیر
پرتفوهای تصادفی در تابع هدف میزان بازدهی آنها را
محاسبه کرده ،و در ستون آخر جدول  2نتایج آن را
آوردهایم .میانگین بازده پرتفوهای تصادفی 3032002
یا  2000درصد میباشد ،مشاهده میگردد ،که مدل و
برنامه نوشتهشده برای حل مدل کارایی الزم را دارد.
زیرا بازدهی با تشکیل پرتفوی بهینه ارائهشده توسط
مدل منجر به تولید بازدهی  1/02درصدی میگردد.

جدول -8پرتفوهای تصادفی ایجادشده در MATLAB

شماره

فوالد

فملی

وسایپا

شیران خپارس خودرو وتجارت وبصادر حكشتی حسینا

شتران

شبندر

1
2
0
4
9
2
1
2
5
13

303021
303491
303420
303215
303125
303352
301122
303222
303513
303535

301252
301441
301024
303245
301301
301334
303334
301022
303223
303359

303434
303222
303432
303245
303152
303921
301251
303424
303901
301409

301414
303013
301153
303223
301314
301104
303902
303441
303209
303214

30113
303992
301204
303222
303212
303221
303321
303224
303222
303054

303230
301422
303934
301252
301922
301050
303212
301112
301304
302901

301004
303524
301322
303121
303124
303414
303912
301020
303535
301041

303435
301011
303212
303221
301942
301229
301950
301153
303423
303220

303201
303999
301140
301391
303152
303995
303114
303022
301304
303921

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش روش عامل را برای ارزیابی بازده
سهام بر اساس ارزیابی کارشناسان پیشنهاد کردیم و
یک مدل میانگین شانس برای انتخاب بهینه اوراق
بهادار با در نظر گرفتن هزینههای معامله و در نظر
گرفتن عدم اطمینان بهعنوان محدودیت توسعه دادیم.
روش شاخص بازار در تخمین نرخ بازده داراییها
میتواند استفاده مناسبی از دانش کارشناسان در رابطه
با اثر محیط اقتصادی بر بازده اوراق بهادار داشته باشد.
ازجمله ویژگیهای این مقاله ،روش تخمین نرخ بازده
داراییهای تشکیلدهنده پرتفوی میباشد که برخالف
77
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303223
303141
303539
303229
303990
303221
301542
301312
301391
303001

303225
303512
303212
303521
301121
301413
303944
303142
303245
303419

301920
303052
303259
301019
303940
303440
301412
303220
303232
303434

بازدهی
پرتفوی
303222
303205
303931
303199
303342
303219
-30334
303244
303410
303030

روشهای مبتنی بر دادههای تاریخی از یک روش
تعاملی و آیندهنگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده
نمود .از دیگر تفاوتهای مدل ارائهشده در این تحقیق
میتوان به شاخص ریسک بکار گرفتهشده بهعنوان
یکی از محدودیتهای مدل اشاره نمود .در اکثر موارد
از شاخصهای پراکندگی آماری نظیر واریانس ،نیمه
واریانس ،قدر مطلق انحرافات ،آنتروپی و دیگر معیارها
استفاده میگردد .اما در این تحقیق از معیار شانس
استفاده گردید .بهطوریکه یک سطح حداکثر
قابلقبول برای شانس عدم دستیابی به بازدهیهای
قابلقبول بهعنوان یکی از محدودیتهای مدل اضافه
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گردید .در پایان با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقدار
بهینه تخصیص ثروت به دارایی ریسکی مشخص
گردید .درنهایت با ایجاد وزنهای تصادفی  ،پرتفوهای
تصادفی تولید گردید و با پرتفوی بهینه ایجادشده
مقایسه شد .نتایج مقایسهای پرتفوی بهینه با
پرتفوهای تصادفی نشاندهنده این موضوع بود که
جواب بهینه بهدستآمده از حل مدل میتواند منجر به
دستیابی به سطوح باالتری از بازده مورد انتظار گردد.
در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته در سالهای اخیر
که در جدول شماره یک به آن اشاره شد ،این پژوهش
از شانس بهعنوان معیار ریسک ،از تئوری عدم اطمینان
در مواجه با عدم اطمینان نرخ بازده ،و همچنین از
رویکرد آیندهنگر برای تخمین بازدهی بهجای رویکرد
گذشتهنگر(استفاده از دادههای تاریخی) استفاده شد.
از جمله پیشنهادها برای تحقیقات آتی میتوان به
استفاده از مدلهای چندهدفه ،استفاده از سایر
معیارهای ریسک نظیر ارزش در معرض خطر مشروط،
قدر مطلق انحرافات ،آنتروپی و گشتاورهای مرتبه
باالتر ،استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری نظیر ازدحام
ذرات ،کلونی مورچگان ،رقابت استعماری و مقایسه
الگوریتمها در مسئله بهینهسازی پرتفوی ،و همچنین
حل مدل بهصورت چند دورهای اشاره کرد.
فهرست منابع
 ابراهیمی 0سیدبابک 0جیرفتی 0امیرسینا 0عبدی0
متین .)1051( .بهینهسازی سبد سرمایهگذاری
تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل
میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط .دانش
مالی تحلیل اوراق بهادار.21-11 0)01(11 0
- دیده خانی حسین  ،حجتی استانی سعید.
( .)1059ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت
انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض
خطر فازی :رویکرد تئوری اعتبار فازی .مهندسی
مالی و مدیریت اوراق بهادار.222-205 0)02(2 0

 رستمی ،محمدرضا کالنتری بنجار ،محمود و
بهزادی ،عادل ،)1054( .گشتاورهای مراتب باالتر

در بهینه سازی سبد سهام در محیط فازی ،مجله
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره ، 24
.41-21
 شیری قهی 0امیر 0دیده خانی 0حسین 0خلیلی0
کاوه 0سعیدی 0پرویز .)1052( .مطالعه تطبیقی
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