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 باال  مرتبه یسبد سهام با استفاده از گشتاورها یساز نهيانتخاب و به
    قچاق فاطمه،  فالح شمس لیالستانی میر فیض

 

 چکيده

 سبد چنین ديجااروش . زدسا كثراحدرا  ارگذ سرمايه مطلوبیت كه دشو می سهامی سبد ديجاا شامل مسها بنتخاا مسئله

يکی از زمینه هاي اصلی  سبد سهاممسائل بهینه سازي . ستا دهكر لمشغورا  مالی انگر تحلیلو  نمحققا هنذ ارههمو سهامی

گام بزرگی براي حل مسائل بهینه     واريانس –ماركويتز با معرفی مدل میانگین  تحقیقاتی در مديريت ريسک مدرن می باشد

مدرن سبد  هیام داد منجر به ارائه فرضانج  59 در سال  تزيكه ماركو يا هیو اول یاصل قاتیتحق. سازي پورتفولیو برداشت

 ماتیسبد سهام و تصم يساز نهیدر به هیفرض نيا. شود یم ادي نیانگیم انسيكه معموال از آن به عنوان مدل وار ديسهام گرد

استفاده از  راتیتاث یبه بررستحقیق   نيابر اين اساس در  .ردیگ یمورد استفاده قرار م يبه طور گسترده ا طهیح نيا

با استفاده از مدل  ((MVSK) یچولگ یدگیكش انسيمدل وار و( MVS) یچولگ نیانگیمدل م)تاورهاي مرتبه باالتر  گش

 نتايج تحقیق نشان داد كه. پرداخته خواهد شد نديفرا نيا يساز نهیانتخاب سبد سهام و سهام و به يبرا خطی  يزيبرنامه ر

 .ي نداردپورتفو يساز نهیدر انتخاب و بهین انگیم انسيعنوان مدل واربا   تفاوت معناداريكاربرد گشتاورهاي مرتبه  باالتر 

 تزيماركو ،واريانس ،گشتاورهاي مرتبه باالتر   –میانگین  بهینه سازي، :ها کليدواژه
 E37, G12, C45 :موضوعیبندی  طبقه

 

                                                 
 fallahshams@gmail.comتهران مرکزعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد و  استادیار .   
 Ghochagh60@gmail.com تهران مرکزاسالمی واحد دانشگاه آزادمالی -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.   

Mean – variance model  03                     

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Ghochagh60@gmail.com
mailto:Ghochagh60@gmail.com
http://www.sid.ir


 

666 

 

 مقدمه -1

 چنین ديجااروش . زدسا كثراحدرا  ارگذ سرمايه مطلوبیت كه دشو می سهامی سبد ديجاا شامل مسها بنتخاا مسئله

مسائل بهینه سازي و  .(2 2 ،  آناتوپوس ومامنیز)ستا دهكر لمشغورا  مالی انگر تحلیلو  نمحققا هنذ ارههمو سهامی سبد

در حالت كلی يک سرمايه گذار ترجیح می . يکی از زمینه هاي اصلی تحقیقاتی در مديريت ريسک مدرن می باشد سبد سهام

با اين وجود بازده . ده پورتفولیو تا جايی كه امکان دارد افزايش يابد اما وي همزمان خواهان كاهش ريسک نیز استدهد كه باز

 سبد سهامدر حقیقت بازده و ريسک مهمترين معیار در مسائل بهینه سازي . بیشتر همواره متضمن ريسک بیشتري می باشد

 (222 ، فرسونآراگون و ).هستند

 تحقيق نهو بيشي نظری مبنای -2

 یاصل قاتیتحق. گام بزرگی براي حل مسائل بهینه سازي پورتفولیو برداشت  واريانس –ماركويتز با معرفی مدل میانگین 

كه معموال از آن به عنوان مدل  ديمدرن سبد سهام گرد هیانجام داد منجر به ارائه فرض  59 در سال  تزيكه ماركو يا هیو اول

مورد استفاده  يبه طور گسترده ا طهیح نيا ماتیسبد سهام و تصم يساز نهیدر به هیفرض نيا. شود یم ادي نیانگیم انسيوار

 یحد مشخص يرا برا سکير دياست كه با نيقرار دارد ا نیانگیم انسيكه در پس مدل وار يادیو بن یمفهوم اصل. ردیگ یقرار م

چن و )میاستفاده كن یمساله به خوب نيمورد نظر از ا کسير زانیبه م سکيبه حد اقل رساندن ر يبرا ايو  میاز سود كاهش ده

ها و نقاط ضعفی  محدوديت داراي عمل در مدل اين ماركويتز، واريانس –علی رغم محبوبیت مدل  میانگین . (225 ، همکاران

یري ريسک در برقرار نبودن فرضیات زير بنايی مدل ماركويتز و ناكارآمدي اين مدل در اندازه گ ( : به شرح زير می باشد

چن و ). محاسباتی در اجرا مدل مشکالت(  در نظر نگرفتن محدوديت هاي سرمايه گذاري دردنیاي واقعی (  بسیاري از موارد 

 اين براساس استاندارد واريانس –در مورد نخستین نقطه ضعف اين مدل، می توان گفت كه مدل میانگین  .(225 ، 9هانگ

عالوه بر اين در (   2 ، 2داينسر)گذاران ريسک گريزند و بازده سهام داراي توزيع نرمال استكه سرمايه  است گرفته قرار فرض

و تاثیر گیري ارزش  تغییر مديريت و سهامدار در شركتها و تغییر در شرايط و مقررات اقتصادي كشوركشور ايران با توجه به 

و  كه گذشته نمی تواند چراغ خوبی براي آينده باشد داشت بورس ايران از بسیاري از عوامل سیاسی و اقتصادي می توان عنوان

  .نرمال بودن توزيع داده هاي مورد بررسی از سود سهام هاي مختلف عمال بسیار نادر می باشد

 –تابع هدف میانگین . اشاره می كنند كه اين شرايط درعمل به ندرت برقراراستنیز  551 و میلز 552 جیا و دير

در . هترين معیار براي اندازه گیري ريسک نباشد و معیارهاي ديگرريسک ممکن است مناسب تر باشندممکن است ب واريانس

ماركويتز، می توان گفت محققان زيادي به اين مطلب اشاره كرده  واريانس –خصوص دومین ايراد وارد شده به مدل میانگین 

ري در دنیاي واقعی را در نظر نمی گیرد و اين در حالیست اند كه اين مدل بسیاري از محدوديت ها و اولويت هاي سرمايه گذا

چند (. 551 ، میلز)كه سرمايه گذاران درجهان واقعی ممکن است با محدوديت هاي زيادي در مدل هاي ريسک مواجه باشند

هام سرمايه محدوديت مربوط به تعداد س (i): نمونه از مهمترين محدوديت ها در مسائل بهینه سازي پورتفولیو عبارتند از

( ii)پورتفولیو غالباً تحت عنوان محدوديت اصلی ياد می شود از چنین محدوديتی در ادبیات.گذاري شده در پورتفولیو 

با فرض . محدوديت دسته بندي (iii). محدوديت مربوط به نسبتی از پورتفولیو كه دريک سهم معین  سرمايه گذاري می شود

وان به چند دسته تقسیم بندي كرد از قبیل سهام مربوط به صنعت نفت، سهام مربوط به اينکه تمام سهام در دسترس را می ت

                                                 
1 Anagnostopoulos, K.P., and Mamanis, G 
2 Aragon,G.,O.,Ferson,W.,E 
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4 Chang, T.J., and Yang, S.C., and Chang, K.J 
5 Chen, C., and Hung,W 
6 Dincer 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

666 

 

. اين محدوديت نسبتی از پورتفولیو را كه در يک دسته خاص از سهام سرمايه گذاري می شود محدود می كند...) حمل و نقل و

(IV) اد سهام معامله شده در پورتفولیو را براي يک اولی تعد. محدوديت مربوط به حداقل انباشته معامله شده و  لیکويديتی

سهم خاص محدود می كند و لیکويديتی به صورت قابلیت تبديل شدن ارزش يک سهم به پول نقد بدون اينکه مبلغی زيادي از 

سومین نقطه ضعف وارده شده به اين مدل در مورد مشکالت و  (.2 2 مامانیز، )ارزش آن كسر گردد، تعريف می شود

  .( 5  ،  چنگ و زانگ)می باشد ماركويتز واريانس –تی مدل میانگین محاسبا

 یاما در صورت. كند یم تبعیتنرمال  عيتوز کيكه سود سهام از  گیرد یقرار م نيرا بر ا یاساسا مبن  تزيمدل ماركولذا 

نیز در طی   ارانیا و پارساناس.  مدل مناسب نخواهد بود نياز ا استفاده لذا نکند تبعیتنرمال  عيتوز کيكه سود سهام از 

منجر به  در زمانی كه سود سهام از توزيع نرمال پیروي نکند مدل نيكه در صورت استفاده از امطالعات خود عنوان می دارند 

كه در  یمعموال مقاالت. قرار دارند نهیتر از موارد مطلوب و به نيیپا یدر سطح قتیگردد كه در حق یم یانتخاب سبد سهام

سارانیا و )كنند یم تبعیتنرمال  ریغ يسهام غالبا از روند ددارند كه سو دیمساله تاك نيشوند بر ا یبا بازار سهام ارائه مرابطه 

نیز در  در مطالعه خود عنوان می دارند كه فرض نرمال بودن بازده مورد انتظار در بسیاري از مواقع    پناهیان. (  2 ، پارسانا

ز پژوهش ها نشان می دهند كه شکل تابع توزيع داده ها داراي دو انتهاي ضخیمتر نسبت به توزيع درست نیست، زيرا بسیاري ا

به عبارتی بازده داراي چوله است، همچنین مشکل ديگر استفاده از واريانس است كه سودهايی كه فاصله زيادي از . نرمال است

سک شناخته می شوند و در فرآنید بهینه سازي به سهام با تابع میانگین دارند و براي سرمايه گذار مطلوب هستند، به عنوان ري

 (  2 ،9 پناهیان) .تويع كشیده تر ، وزن بیش تري داده می شود

امر نه تنها به علت  نيبرخوردار است و ا يیباال يريرپذییدر حال رشد از تغ عيبازار سهام به خصوص در صناهمچنین 

 کيكه اغلب اوقات بازار تنها به  ميحال شاهد بوده ا نیدر ع. باشد یم زیبزرگ ن اریبس يانهايبلکه به علت سود وز انسيوار

 نيا. كند یم تیرو به افول طبع يالگو کياز  ايرو به رشد و رونق و  يالگو کياز  اي نکهيا یعنيكند  یسمت و سو حركت م

 یم یدگینشان دهنده وجود كش نیو مع داشته و اتفاقات خاص یزمان يهايدر سر ینشان از وجود چولگ هيچند سو رییتغ

و  یمهم كاف يسهام و لحظه ها ايو  هيسرما کي یسکيرفتار ر حیتوض يبرا تزيممکن است مدل ماركو يموارد نیدر چن. باشند

 نیدر چنبدين ترتیب می توان عنوان نمود كه . سبد سهام توام با قصور باشد بیترك يساز نهیمناسب نبوده و در رابطه با به

بويژه در بورس ايران كه داراي نوسانات متفاوتی می باشد سبد سهام  سکير یابيارز يبرا تزياستفاده از مدل ماركو یطيراش

 . مناسب نخواهد بود

سهام انجاام شاده    ها و انتخاب سبد  عیارم يیشناسا ینهدر زم یريگ یمتصم يها  یکتکن يربا استفاده از سا يمتعدد یقاتتحق 

 :دشو یاز آنها اشاره م یاست كه به برخ

از مادل شابکه هااي عصابی     .در بورس تهران ريسک وبازده هفتگی ده شركت از هر صنعت را بررسای كارد  (  2 ) ،2 پناهیان

پرتفوي با مدل شبکه هاي عصبی مصانوعی مناساب تار و بهتار     .مصنوعی بهره گرفت و با مدل ماركويتز مقايسه و نتیجه گرفت

 .است

. را مورد ارزيابی قرار داده اند FOREXدر مقاله اي ريسک تعدادي از پرتفوي هاي مرتبط به بورس  (2 2 )امیري و همکاران

آنها با استفاده از تکنیک بردار ويژه وزن معیارهاي موثر بر ريسک پرتفوي را تعیین و همچنین با تکنیک تحلیال پوششای داده   

                                                 
1 Chen, W., and Zhang, w 
2  Saranya & Krishna Prasanna 
3  Saranya & Krishna Prasanna 
4 Panahian, H.. 
5 Panahian, H.. 
6 Panahian, H.. 
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يات وزن كلای تماامی معیارهاا را باا اساتفاده از روش تاپسایس        ها میزان كارايی واحدهاي تصمیم گیرنده را مشخص و در نها

 .را رتبه بندي كردند( ده پرتفوي موجود)محاسبه و گزينه هاي مورد نظر 

تکنولوژي، روانشناسی تجارت، سیستم تجارت، مديريت سرمايه، تحلیل فنای، ابازار   : معیارهاي مورد استفاده در اين مقاله شامل

 .دتجارت و كارگزاران می باش

انتخاب پرتفوي را با تعادل و موازنه بین ريسک و بازده و تعداد اوراق در پرتفوي فرمول بنادي كارده   (2 2 ) آناگنواستوپولوس

 .تکنیک استفاده شده الگوريتم ژنتیک است.اند

را ( و نرخ رشدسود سهام پیش بینی شده، نرخ تنزيل )معیار هاي موثر بر سه معیار اصلی مدل گوردون  (222 )و همکاران  لی

معیارهاي در نظر گرفته شده توسط آنها شامل صنعت،درآمد ها،جريان نقاد عملیاتی،نسابت پرداخات ساود،بتاي     .بررسی كردند

آنها به نتیجه رسیدند بتاي باازار مهمتارين عامال    . بازار،بازده بدون ريسک،نرخ رشد درآمدها و نرخ رشد سود تقسیمی می شود

 .استفاده شده در اين تحقیق فرآيند تحلیل شبکه اي می باشددر تصمیم گیري است تکنیک 

آنهاا در  .مدل جديدي را با تركیب دو روش درتکنیک هاي تصمیم گیاري چناد شاخصاه ارائاه كردناد     (225 )و همکاران  چن

وجه به معیارهاا  تحقیق خود انواع مختلف متغیرهاي چندتايی را براي بیان نظريات كارشناسان و ارزيابی عملکرد هر سهم را با ت

از تکنیکهاي تصمیم گیري چند هدفه كه برنامه ريزي آرمانی، برنامه ريزي توافقی و برنامه ريزي آرمانی فازي می .بررسی كردند

باا تکنیاک كاه برناماه ريازي      ( 221 ) 9با تکنیک برنامه ريزي آرمانی فازي و عبدالعزيز ( 22 )  باشد می توان به مقاالت پارا

  .معیار هاي استفاده شده ، نرخ بازده ، نقدينگی و ريسک است.ه ريزي توافقی در بازار تونس اشاره كردآرمانی، برنام

وام دهی وبازده و اندازه گیري ريسک -با مدل بیشینه سازي مطلوبیت و نرخ هاي مختلف وام گیري (225 ) و همکاران2زيانگ 

 .ريسک با ارزش در معرض ريسک، دست به انتخاب پرتفوي زدند

نسبت مالی قدرت مالی شركت ها را تخمین زده و همبستگی ايان معیاار هاا را     2  با استفاده از(222 )ريسینگ و همکاران اد

معیار به عنوان داده هاي ورودي و مابقی به عنوان داده هااي خروجای در تکنیاک تحلیال      5. با بازده سهام در نظر گرفته است

اي مورد نظر عبارتند از بازده سرمايه،بازده دارايی ها،حاشیه سود خاالص، ساود هار    معیار ه. پوششی داده ها استفاده شده است

سهم، نرخ رشد درآمد ها، نرخ رشد سود خالص، نرخ رشد سود هر سهم، نسبت اهرمی، نسبت كل بدهی به كل دارايای، نسابت   

ارايای هاا، نسابت قیمات باه      بدهی كل به حقوق صاحبان سهام،گردش حسابهاي دريافتنی ، گردش موجودي كااال، گاردش د  

 .درآمد،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، نسبت جاري ، نسبت آنی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

براي تعیین پرتفوي بهینه خود در بورس عمان معیار هاي نسبت گردش سهام،سود هر سهم،درصد (222 )1مانوريان و همکاران

 .عیار هاي موثر در نظر گرفترا به عنوان م P/Eسهم،درصد سود پرداختی و نسبت 

در فرآيند بهینه سازي پرتفوي هزينه معامالت را در نظر گرفتند و از برنامه ريزي درجاه دو اساتفاده   ( 222 )و همکاران 2بست

 معیار هزينه معامالت را با معیارهاي ريسک و بازده در نظر گرفته اما از الگاوريتم بهیناه     چن و همکاران 2 2 سال  كردند اما

 .سازي گروه ذره ها استفاده كردند

واريانس ماركويتز،نیماه  -در مسأله بهینه سازي، پرتفوي ريسک را با سه اندازه گیري متفاوت میانگین (222 )وهمکاران 5چانگ

 .واريانس و واريانس با چولگی بررسی و از الگوريتم ژنتیک استفاده كرده است

                                                 
1 Anagnostopoulos 
2 Lee 
3 Chen 
4 Parra 
5 Abdelaziz 
6 Hai-xiang 
7 Monavvarian, A., and Fathi, M.R., and Zarchi, K.M., and Faghih,  A 
8 Best 
9 Chang 
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آنهاا بار مبنااي    . الگوريتم ژنتیک اكتشافی براي بهینه سازي پرتفوي بهره گرفات از تابع مطلوبیت و تکنیک  ( 22 )  ماتهیاث

ماهاه، ساه      عملکارد و كاارايی  : واريانس ماركوئیتز و در نظر گرفتن ريسک و بازده عوامل ديگري من جملاه  –مدل میانگین 

 .ساله و ساالنه بازده و همچنین نوسان پذيري قیمت ها را در نظر گرفتند

استفاده كرده است و چنادين شااخص مثال نارخ بازگشات سارمايه       (DEA)از تحلیل پوششی داده ها (222 )رانپوور وهمکا

 . شركت بررسی شده است 29 يک،سه،پنج و ده ساله،سود هر سهم،نسبت قیمت به سود،بتا و انحراف معیار بازده و كارايی 

 یو ساوم ( MVS) یچاولگ  نیانگیمدل م)هاي مرتبه باالتر  گشتاوراستفاده از  راتیتاث یبه بررستحقیق   نيابر اين اساس در 

انتخااب سابد ساهام و ساهام و      يچند منظوره برا يزيبا استفاده از مدل برنامه ر ((MVSK) یچولگ یدگیكش انسيمدل وار

ده باه  و سعی می گردد تا در بررسی و پیاده ساازي متغیرهااي در نظار گرفتاه شا     . پرداخته خواهد شد نديفرا نيا يساز نهیبه

كاربرد گشتاورهاي مرتبه  باالتر در انتخااب و   اعنوان مدل هاي تکمیل كننده مدل ماركويتز به اين سوال پاسخ داده شود كه آي

 .مؤثر است يپورتفو يساز نهیبه
 

 الگوی تحقيق طراحی-3

ص از باازده اسات، مادل    ماكويتز كه حداقل واريانس باراي ساطح خاا    مدلبراي به دست آوردن انتخاب سبد سرمايه بهینه در 

 :ريزي خط زير را داريم برنامه

 
 

ام در سابد سارمايه     i، وزن مربوط باه ساهم   wiكه در آن

،r¯p  ،بازده مورد انتظار سبد سرمايه،r¯i  بازده سهمi  ام و 

 
σpبازده سبد سرمايه است كاه باه صاورت زيار      ، واريانس

 ( 5  مهدي زاده و ثابت ، ) .شود یتعريف م

 

 .میانگین استفاده خواهد شد-اين مطالعه از گشتاورهاي مرتبه  باالتر براي مدل واريانس اما در

Rp  ،را سود سبد سهامx ،را عامل وزنی R  ،عامل سود فرديV ،را واريانس  S   را چولگی و نهايتاK را كشیدگی در نظر گرفته .

 :اولین چهار موقعیت زمانی براي سبد سهام برابرند با 

                                                 
1 Matthias 
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 :را اكنون می توان به شکل زير فرمول بندي كرد MVSKزمان   انتخاب مساله 

 

 
 

يکی از راههاي عمومی تر براي . كشیدگی حد اقل سازي را ناديده گرفته خواهد شد  MVSبراي مدل سه لحظه اي يعنی مدل 

سابد ساهام را   . ک هدف تبديل نمايیمحل برنامه ريزي چند منظوره اين است كه توابعی با اهداف چندگانه را به تابعی با تنها ي

در اينجاا  . می توان به صورت بهینه و با توجه به ترجیحات سرمايه گذار در رابطه با ريسک و سود به حدي كامال مطلوب رساند

به عبارتی  واريانس و كشیدگی را هر دو باه حاد   . هدف اين است كه هم به حد اقل سازي صورت گیرد و هم به حد اكثر سازي

ارزشهاي برابر بر روي میانگین، واريانس، چولگی و كشیدگی در هر چهار مدل لحظاه اي اعماال مای شاوند و     . رسانده شود اقل

اين در حالی است كه در مدل سه ماهه ارزشهاي برابر به تمامی سه مورد يعنی میانگین، وارياانس و چاولگی نسابت داده مای     

اول اينکه ارزشهاي حد اقل و حاد اكثاري را پیادا    : ند در دو مرحله فرموله كرددر حال حاظر مساله چند هدفی را می توا. شوند

مرحلاه دوم را  . كه اين ارزشها را می توان با استفاده از سبد سهام و بدون توجه به ترجیحات بدست آورد( سود و ريسک)كنیم 

هادف  . اجارا نماود   PGP براي ساخته شادن   می توان با استفاده از تركیب ترجیحات سرمايه گذار براي تابع هدف و اعمال آن

اصلی برنامه ريزي چند منظوره در واقع حد اقل سازي انحراف از سناريوي ايده آل می باشد كاه باا توجاه باه ارزشاهاي ماورد       

سطح مطلوب نشان دهنده بهترين سناريو براي يک هدف می باشد در حالی كاه  . انتظار و مطلوب تنظیم و هماهنگ می گردند

را میتوان با اساتفاده    *M* ،V* ،S* ،Kاز اين رو اندازه هاي مورد انتظار و مطلوب  يعنی . ديگر ناديده گرفته شده اند اهداف

 . از حل كردن چهار مساله فرعی مستقل حل نمود

 
 

، D1 ،D2 ،D3در اينجاا  . همین طور سه هدف مستقل باقی مانده ديگر نیز بايد حل شود تا به اين سطوح هدف دسات يافات  

D4       انحراف غیر منفی نسبت به مجموعه اهداف مورد انتظار می باشند يعنی باه ترتیاب نسابت باهM* ،V* ،S* ،K*  .  ايان

فاصله عمومی مینکوسکی . متغیرها نشان دهنده میزان كمبود دستیابی به هدف را نسبت به بهترين سناريو به تصوير می كشند

باا توجاه باه ترجیحاات سارمايه گاذار كاه باا اساتفاده از          . استفاده قرار خواهد گرفت براي به حد اقل رساندن تابع هدف مورد
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w1،w2 ،w3  وw4    نشان داده شده است مساله انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه با اساتفاده از مادلPGP     كاه هادفش

اله با تنها يک هدف تباديل  حد اقل سازي انحراف از سناريويی است كه توسط سطح هدف هماهنگ شده است عمال به يک مس

 :می شود كه به شکل زير می باشد

 
 

ترجیحات و ارزشهاي برابري به هريک از چهار لحظه كه براي بهینه سازي مورد توجه قرار گرفته اند اختصاص داده مای شاوند   

(



4

1

1
i

i
w .) براي مدل سه لحظه اي(MVS ) و مدل دو لحظه اي(MV)    باراي تركیاب بنادي    نیز هماین روش

 .سبد سهامی بهینه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 :شيوه و ابزار گردآوری اطالعات

اساتفاده  ( اساناد )  هااي ساخت  اي و دادهها و اطالعت مورد نظر براي تحقیق حاظر از دو روش كتابخاناه آوري دادهجهت جمع

 :كه شامل موارد زير است. ايمبرده ايم كه براي هر كدام ابزارهاي خاص خود را به كاركرده

 اي جهت ادبیات موضوعیاستفاده از مدارک كتابخانه: مراجعه به اسناد و مدارک . 

 اوراق بهادار تهارام  بورس اطالعاتی بانک از تحقیق هاي متغییر از يک هر هاي داده آوري جمع براي: هاي سختداده . 

 .است شده استفاده پرداز تدبیر و نوين ره آورد افزار نرم و

 تحقيقج ينتا-4

شااکیل پرتفااوي را تهاااي بااازار بااورس اوراق بهااادار، در اياان تحقیااق بااا فاارض محاادويت ده سااهام از مجموعااه سااهام 

 ياک  برابار  باياد  گاذاري در پرتفاوي   سارمايه  مجماوع  درصاد  بناابراين . فرضایه تحقیاق انجاام شاده اسات      براي آزمون

 مجماوع  كاه  اسات  بهاادار  تاک اوراق  تاک  انتظاار  ماورد  باازده  ماوزون  متوساط  برابر پرتفوي، انتظار مورد بازده است و

.. در ايان تحقیاق پانه ساهام باراي پرتفاوي براسااس اوزان كاارايی انتخااب شادند          .اسات  ياک  برابر پرتفوي در آنها وزن

بال  نکتاه قا  . كاه همگای باا توجاه باه ريساک و باازده ماورد انتظاار، پرتفاوي هااي بهیناه هساتند             سبد سهام انتخابی 

 ، مادل نیانگیا م انسيا وار مادل  براسااس ساه   ياک پرتفاوي بهیناه را   (نقااط كاارا  )اوزان كاارا ذكار ايان اسات كاه ايان      

باراي انتخااب ياک تركیاب ريساک وباازده ماورد        . كناد مشاخص نمای   یچاولگ  یدگیكشا  انسيا وار ی وچاولگ  نیانگیم

 .می شوداستفاده  مقايسه روشهاانتظار، كه انتظارات سرمايه گذاران را پوشش دهد،از 

 براي پرتفوي بر اساس مدلها( نقاط كارا)اوزان كارا جدول
نیانگیم انسيوار مدل نماد یچولگ یدگیكش انسيمدل وار یچولگ نیانگیممدل    

2/   آسیا    /2  22/2  

 - - - فاذر

                                                 
1 Hard data 
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 - - - فوالد

 - - - قدير

 - - - قزوين

29/2 كروي   2/2    /2  

2/ 2 سايپا  25/2    /2  

2/   شبندر    /2    /2  

 - - - تاثیکو

2/2  صادارت    /2   9/2  

       جمع ضرايب

 (MV) نیانگیم انسيوار مدل برآورد  - 

و  باازده  پرتفاوي تحقیاق،   در موجاود  هااي ساهام  از باراي هرياک   از وزنهااي محاسابه شاده در جادول      باا اساتفاده  

نتاايج  .  شاده اسات   محاسابه  ساال يک ياک  باراي  ساهام هاا   از ياک  هار  نیانگیا م انسيا وار ا سااس مادل   بار   ريساک 

نتااايج . نشااان ماای دهااد نیانگیاام انسيااوارسااهام  هاااي پرتفااوي تحقیااق را  باار اساااس ماادل بهیتااه سااازي   جاادول 

درصاد و ريساک    9/ 1سایا باا باازده    آدر (MV) نیانگیا م انسيا وار دهد كاه باازده و  ريساک براسااس مادل     نشان می

همچنااین بااراي ارزيااابی . .بیااان شااده اساات  تیااب  در جاادولهساات و بقیااه اسااتراتژي اياان تر 2/2 ماارتبط بااا آن 

اساات بهااره يااک مقیاااس مركااب بااراي ارزيااابی ساابد سااهام كااه ويلیااام شااار  عملکاارد سااهام هاااي ساابد از نساابت 

باازده و ريساک براسااس    بار   بهتاري  ساهم شابندر عملکارد    دهاد،  مای  نشاان  بررسای  ايان  نتاايج . جساته شاده اسات   

 .دارد (MV) نیانگیم انسيوار مدل

 

 (MV) نیانگیم انسيوار مدلبازده و ريسک براساس  جدول

 
 نسبت شار  ريسک بر حسب درصد بازده بر حسب در صد 

 آسیا
1 /9   2/2   / 2  

 شبندر
 1/9    /2  2/   

 سايپا
2 /   22/2  2/ 2  

 كروي
25/    2/  2/ 2  

2 /2   92/9 صادارت   /9  

 (MVS) یچولگ نیانگیم برآورد مدل - 

و  باازده  پرتفاوي تحقیاق،   در موجاود  هااي ساهام  از باراي هرياک   از وزنهااي محاسابه شاده در جادول      هباا اساتفاد  

،  جادول  .  شاده اسات   محاسابه  يکساال  ياک  باراي  ساهام هاا     از ياک  چاولگی هار   انسيا وار برا ساس مادل  سک ري

نتاايج نشاان    .نشاان مای دهاد    میاانگین چاولگی  بار اسااس مادل بهیتاه ساازي      را سهام  هااي پرتفاوي تحقیاق     نتايج

درصاد و ريساک مارتبط     /25باا باازده    آسایا  در(MVS) یچاولگ  نیانگیا م دهد كاه باازده ريساک براسااس مادل     می

همچناین باراي   . بیاان شاده اسات     باه ترتیاب  در جادول     نیاز  ساهم هاا ي سابد بهیناه      البااقی هست و  2/2 با آن 
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اسات بهاره   باراي ارزياابی سابد ساهام      ياک مقیااس مركاب   كاه  ويلیاام شاار    ارزيابی عملکارد سابد ساهام از نسابت     

 باازده و ريساک براسااس مادل    بار   بهتاري  شابندر عملکارد   دهاد،  مای  نشاان  بررسای  ايان  نتاايج . جساته شاده اسات   

 .دارد (MVS) یچولگ نیانگیم

 (MVS) یچولگ نیانگیم بازده و ريسک براساس مدل- جدول

 
 نسبت شار  ريسک بر حسب درصد بازده بر حسب در صد

2/2   /25 آسیا   / 2  

25/2  /   شبندر  1/   

9/9  سايپا   2/2   / 5  

9 /22 كروي    /  9/   

2 /2   92/9 صادارت   /9  

 ( MVSK) یچولگ یدگیكش انسيمدل واربرآورد  - 

پرتفاوي تحقیاق ، باازده و     در موجاود  هااي ساهام  از باراي هرياک   از وزنهااي محاسابه شاده در جادول     باا اساتفاده  

 يکساال  ياک  باراي   هااي پرتفاوي تحقیاق   ساهام   از ياک  هار  یچاولگ  یدگیكشا  انسيا وار ا سااس مادل   بار  ريیسک 

 یچااولگ واريااانس كشاایدگی  دهااد كااه ماادل ريسااک براساااس ماادل   نتااايج نشااان ماای .  شااده اساات  محاساابه

(MVSK) نیاازهااا  و بقیااه اسااتراتژي ماای باشااد 9/2 درصااد و ريسااک ماارتبط بااا آن  /  دراسااتراتژي اول بااا بااازده 

كاه  ويلیاام شاار    همچناین باراي ارزياابی عملکارد سابد ساهام از نسابت         .بیاان شاده اسات     دول ترتیاب  در جا  به 

ساهم   دهاد،  مای  نشاان  بررسای  ايان  نتاايج . اسات بهاره جساته شاده اسات     يک مقیاس مركب براي ارزيابی سبد سهام 

 .ددار (MVSK) یچولگ یدگیكش انسيواربازده و ريسک براساس بر  بهتري عملکرد ،پرتفوي شیندر در 

 (MVSK) یچولگ یدگیكش انسيواربازده و ريسک براساس - جدول

 
 نسبت شار  ريسک بر حسب درصد بازده بر حسب در صد

9/2   /   آسیا  2/ 2  

2/ 2  /1  شبندر  9/   

2/    / 2 سايپا  2/ 1  

11/2   / 2 كروي   /   

2 /2   92/9 صادارت   /9  

 

 (گشتاورها)مقايسه مدلها-4

 MV،، MVS، MVSK مدلهاي گشتاوري مربوط به برابري میانگین  tقدار آماره م 9جدولبراساس 

بنابراين فارض براباري میاانگین هاا باه      . مشاهده می شود كه مقدار محاسبه شده مقدار احتمالی از مقدار بحرانی بزرگتر است 

عملکرد بهتري از لحاا    MVS , MVSKبورس تهران، مدل بهینه سازي پرتفوي سهام : مبنی بر اين كه  درصد 59حتمال ا

 .ندارد MV  و بازده نسبت به مدل ريسک 
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 برابري میانگین tآزمون  5جدول 

 مقدار احتمالی tآماره انحراف معیار میانگین مدل

MV 

MVS 
29/2 -  /  9 /  - 5/2 

MV 

MVSK 
 2/9 -2 /9   /  - 2/2 

MVS 

MVSK 
92/  - 2/9 5 /  -  /2 

 

 تحقيق هاداتو پيشن یريگجهينت-5

بناابراين بررسای عوامال     سرمايه گاذاري يکای از عوامال مهام ايجااد رشاد پايادار اقتصاادي مای باشاد،           بیان شدهمانطوركه 

طر از حااداكثر زيااانی كااه متوجااه ااگاار چنانچااه مااديران بااه دنبااال اطمینااان خاا .تعیااین كننااده آن اهمیاات بساایاري دارد

نتاايج تحقیاق   . باشاند ل باه دنباال باه دسات آوردن ساود مطلاوب مای       هساتند و در مقابا   شاود، هايشاان مای  گاذاري سرمايه

پرتفااوي بهینااه سااهاما در بااازار ساارمايه ايااران از طريااق ماادل هاااي ماااركويتز و   بااازده نشااان دهنااده آنساات كااه، انتخاااب

ران سارمايه گاذا   امکاان فاراهم اسات كاه     ايان باا توجاه باه نتاايج حاصاله      لاذا  . يکساان مای باشاد   گشتاورهاي مرتبه  باالتر 

هااي ماورد مطالعاه باه     باا توجاه باه داده   . مادل اساتفاده نمايناد    چناد حرفه اي و غیر حرفاه اي باه راحتای بتوانناد از ايان      

باا اساتفاده از    هااي مختلفای   شاود هماواره پرتفاوي   یگرهااي ماالی توصایه ما    تحلیگران ماالی، كاارگزاران باورس و واساطه    

هاا را در ارتبااط باا تواناايی كساب باازده ماورد تجزياه و تحلیال قارار           هاي ماذكور تشاکیل داده و اساتمرار آن پرتفاوي    مدل

له ارائاه شاده باراي شاركتهاي سارمايه گاذاري       اشاود اجاراي مادل تحلیال مسا      مای   پیشانهاد  بر مبنااي يافتاه هاا    .دهند

صاورت  پرتفاوي   انتخااب  باراي  گاذاران  سارمايه  گريازي  ريساک  مختلاف  ساطوح  تعیاین و جهت بهینه شدن پرتفاوي آنهاا   
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