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 چکیده

در این تحقیق هدف ما انتخاب پرتفویی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد  به کمک 

رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی بوده است به گونه ای که بازده این سهام با بازده پرتفوی تصادفی و متوسط بازده 

ر بسیاری از موارد سرمایه گذار با گزینه هایی روبروست که بصورت مبهم می باشد و ابهام بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است. د

در تجزیه و تحلیل تصمیمات، سبب ناقص شدن تحلیل می گردد. مجموعه های فازی نیاز به داده های دقیق را در تصمیم 

لیل عملکرد و اندازه گیری کارایی است. گیری کاهش می دهند.از طرفی تحلیل پوششی داده ها یک چارچوب تئوریک برای تح

می تواند به عنوان راهکاری به سرمایه  DEAمی گردد. سنجش کارایی شرکت ها با کمک  DEAو فازی باعث افزایش کاربرد 

ام گذاران در انتخاب شرکت کمک نماید. برای این کار ما ابتدا به تعیین متغییر هایی که از نظر یک سرمایه گذار در انتخاب سه

، بتا ، سیگما، همچنین EPS، بازده یک ساله، بازده سه ساله، بازده پنج ساله، P/Eمهم می باشند پرداخته ایم که عبارتند از: 

و منطق فازی به تعیین میزان   CCRجمع درآمدها و بهای تمام شده کاال و هزینه های مالی هرشرکت. و با کمک مدل 

، انتخابی بپردازیم. در روش اول یعنی بررسی با هفت متغییر اول  88-21انی پنج ساله شرکت در دوره زم 12کارایی هر یک از 

، هفت  CCRو تعیین شاخص اهمیت هر یک از آنها با کمک مفاهیم فازی و تعیین میزان کارایی هر یک از شرکت ها با مدل

زی مثلثی مربوط به درآمدها و هزینه های بودندو در روش دوم با استفاده از اعداد فا 2شرکت دارای کارایی  12شرکت از 

بوده است. در  8/0شرکت میزان کارایشان بیشتر از  4نبوده  اما  2فازی هیچ شرکتی دارای کارایی  CCRشرکت ها و مدل 

ده نهایت به تشکیل پرتفویی از این یازده شرکت پرداختیم و مالحظه گردید که بازده این پرتفوی با متوسط بازده بازار و باز

پرتفویی که بصورت تصادفی تشکیل شده بود متفاوت است و مالحظه می شود این بازده از بازده تصادفی بیشتر اما از بازده 

 بازار کمتر است.
 

 پرتفوی، تحلیل پوششی داده ها، فازی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

اوراق های سعه بازار سرمایه من الجمله بورسای به خود گرفته که از آن جمله می توان به تواقتصاد جهانی ابعاد گستردهمروزه ا

ازارهدای سدرمایه از جملده    اندداز شخصدی تبددیل شدده اسدت. ب     ذاری سهام به ابزاری مهم برای پسگبهادار اشاره نمود. سرمایه

 باشد.  در اقتصاد جهانی میجابجایی ثروت ترین ارکان ایجاد و مهم

گدری  یدن بازارهدا موجدب گردیدده کده تحلیدل      تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس و روانه شدن سرمایه زیاد به ا

 بورس رونق پیدا کند.های سرمایه گذاری وانتخاب پرتفوی درفرصتسهام،بررسی

گذاری است. در این مسأله تعدادی سهام وجدود دارد و  الی و سرمایهئل پیچیده در حوزه ممسأله انتخاب سبد سهام، یکی از مسا

پذیری را داشته باشد، سرمایه گذاری انجدام شدود.   ارزش افزوده و کمترین میزان ریسکقرار است با خرید سهامی که بیشترین 

یر خطی مدی باشدد، بندابراین    اگرچه بازار سهام در حقیقت به علت فاکتورهای اثرگذار سیاسی، اقتصادی و روانی یک سیستم غ

 استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل سنتی و قدیمی جهت تصمیم گیری برای معامالت صحیح سهام کاری مشکل است.

و عددم صدراحت در بسدیاری از     مدت زیادی است که دانشمندان علوم رفتاری و نظریه پردازان مطلوبیت دریافته اند کده ابهدام  

 ها و ابهامات ناتوان است. دارد. آنها می دانند نظریه احتمال در مقابله با عدم صداقتهای انسانی وجود قضاوت

( به عنوان یک تکنیک و ابزار مهم در تعیین پرتفوی FDEAدر این تحقیق به مطالعه تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی )

ترده در مطالعات اندازه گیری کارایی و تحلیل عملکدرد  می پردازیم. این تکنیک بعنوان یک ابزار کمی، استاندارد و با کاربرد گس

 های یکسان مطرح و قادر به مدیریت بهتر منابع جهت نیل به خروجی های مورد انتظار است.دها با ورودی ها و خروجیحوا

 

 بیان مسأله-2

زمان آتدی نگهدداری خواهدد شدد.     سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در 

مهم ترین عامل هر تصمیم گیری سرمایه گذاری،تعیین رابطه ی میان ریسک و بازده مورد انتظار است. این بدازده و ریسدک بدا    

کنندد کده   هم ارتباط مستقیم دارند.سرمایه گذار منطقی ریسک گریز است به این معنی کده آنهدا زمدانی ریسدک را قبدول مدی      

 شوند.  نند به اندازه کافی منتفع میصل کاطمینان حا

فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری معموالً به دو قسمت عمدده تقسدیم مدی شدود: تجزیده و تحلیدل اوراق بهدادار و مددیریت          

یسدک  پرتفلیو.تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به ارزشیابی این اوراق مربوط می شود و ارزشیابی نیز تابعی از بازده مدورد انتظدار و ر  

 است و مدیریت پرتفلیو نیز در بر گیرنده ایجاد یک مجموعه سرمایه گذاری بهینه برای سرمایه گذار است.

)غیر چند جمله ای( است که تاکنون الگوی دقیقی برای حل آن ارائه نشده.  NPمسأله انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مسائل 

هایی که در این زمینه صورت گرفتده از جملده   د استفاده می گردد. فعالیتهوشمن معموالً برای حل این گونه مسائل از روشهای

 باشد.های عصبی و ... میهای تکاملی، ژنتیک، شبکهالگوریتم

در برخی موارد سرمایه گذار با گزینه هایی روبرو است که بصورت مبهم می باشد و ابهام در تجزیه و تحلیدل تصدمیمات، سدبب    

و در اینجاست که می توان از مجموعه های فازی که نیاز به داده های دقیق را در تصدمیم گیدری   ناقص شدن تحلیل می گردد 

کاهش می دهد، استفاده کرد. می توان با تخمین های غیر دقیق مقادیر متغیرها، روابدط بدین متغیرهدا و مقدادیر احتمداالت را      

 تعیین نمود.

  DEAای تحلیل عملکرد و اندازه گیدری کدارایی فدراهم مدی آورد.     از طرفی تحلیل پوششی داده ها، یک چارچوب تئوریک بر

های مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازه گیدری  خطی است و برخالف بسیاری از مدل ریزیمجموعه ای از تکنیکهای برنامه

 کارایی می تواند شامل چندین ورودی و خروجی باشد.

گردد به تعیدین پرتفدوی    می DEAکه باعث افزایش کاربرد DEAاما ما سعی داریم با استفاده از مجموعه ی فازی در مدلهای 

شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت زیرا با استفاده از این روش عالوه بر پوشش دادن عوامل طبیعی در مددلهای خدود،   

 ی کیفی در مدلهای خود استفاده کنیم.قادر خواهیم بود از داده ها و پارامترها
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در واقع آنچه ما را به استفاده از منطق فازی ترغیب می کند، داشتن نتایج منطبق با حقایق اسدت چدون فدازی توانسدته اسدت      

ا کده  احتماالت و نا معلومات را در نظر بگیرد و نتایج منطقی را از آن استخراج نماید . حال در این راستا تحلیل پوششی داده هد 

یک روش چند متغییره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد شرکت هاست را به کار برده ایدم تدا بده انتخداب پرتفدوی بهینده       

 شرکت ها دست یابیم.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق-3

تصادها بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کالن و هم برای عموم مردم می باشد و اق

به شدت متأثر از عملکرد این بازار هستند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بورس، موجدب عددم اطمیندان در زمینده     

اطمینان و از این جهت پیش بینی بازار یکی از ابزارهای  سرمایه گذاری شده. بطور طبیعی تمام تالش سرمایه گذار کاهش عدم

 کاهش عدم اطمینان است.

شکل گرفتن تصمیم برای تصمیم گیرنده که کدام سهام برای سرمایه گذاری انتخاب شود و چه نسبتی از آن خریداری شدود،  م

 مهمترین دلیل برای پرداختن به این مسأله است.

الت را علت عالقه به استفاده از منطق فازی در این کار، داشتن نتایج منطبق با حقایق است. منطق فازی توانسته اسدت، احتمدا  

 بگیرد و با توجه به ماهیت طبیعت، نتایج منطقی را بوجود می آورد.  نظردر

 

 اهداف تحقیق-4

 از آنجا که رفتار بازار سهام یک رفتار غیرخطی و آشوب گونه است. هدف این تحقیق را می توان بدین صورت بیان کرد:

 هدف اولیه: بررسی کارایی این مدل در بازار سهام

 رسیدن به این هدف می توان اهداف دیگر را نیز جستجو کرد، از جمله:در راستای 

 تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکت های سرمایه گذار  .2

 بررسی تفاوت بین بازده  پرتفوی تشکیل شده و بازده پرتفوی تصادفی. .1

 

 سؤاالت تحقیق-5

 ؟ دازی و بازده پرتفوی تصادفی تفاوت وجود داری فهاده بر مبنای تحلیل پوششی دادهبین بازده پرتفوی تشکیل ش آیا -2

 های فازی و متوسط بازده بازار تفاوت وجود دارد؟ل شده بر مبنای تحلیل پوششی دادهبین بازده پرتفوی تشکی آیا -1

 

 فرضیه تحقیق-6

بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر مبنای تحلیل پوششی داده ها ی فازی و بازده پرتفوی تصادفی تفاوت وجود  فرضیه اول: 

 دارد. 

 فرضیه دوم: بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر مبنای تحلیل پوششی داده های فازی و متوسط بازده بازار تفاوت وجود دارد.

 

 تحقیق  قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی

 موضوعیقلمرو 

هدای پذیرفتده شدده در    های فازی در شدرکت لیل پوششی دادهقلمرو موضوعی تحقیق مربوط به تعیین پرتفوی با استفاده از تح

 بورس اوراق بهادار تهران می باشد.  

 

 قلمرو مکانی

 باشد.می "بورس اوراق بهادار تهران"قلمرو مکانی مربوط به  
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 قلمرو زمانی

 .2321اسفند  12الی  2388ت مورد استفاده بازه پنچ ساله از اول فروردین زمان تحقیق از نظر اطالعا

 

 تعارف عملیاتی  -7
DEA  : 

یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریتی است که قادر است مدیریت را در جهت نیل به اهدداف عدالی سدازمان و در جهدت اسدتفاده      

، داد هدا یدک ابدزار کمدی     یاری رساند. در واقع تحلیل پوششدی بهینه از منابع و تخصیص آنها و در نهایت یک سودآوری بیشتر 

احددهایی کده   کارایی نسبی و DEA. باشدی کارایی وتحلیل عملکرد میی گسترده در مطالعات اندازه گیربرداستاندارد و با کار

نامندد  ( مدی  DMU) هایی را تصدمیم گیرندده  باشند، اندازه گیری می کند. اینگونه واحدهای مشابه میدارای ورودی و خروجی

 .(60،2387 ،قصیری و همکاران)

 :فازی

 در فرهنگ لغت آکسفورد بصورت مبهم ، گنگ ، نادقیق ، گیج ، مغشوش ، درهم و نامشخص تعریف شده است. 

 : ویپرتف

 .عنی سبداوراق بهادارخاص یهای حقیقی و مالی و هم به معنیوی به معنی سبدداراییمعنی ساده واژه پرتف

 : گذاریسرمایه 

 ر آینده .به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امکان مصرف بیشتر د

 ساختار تحقیق

، اهدداف و سدئواالت تحقیدق،    فصدلی مدی باشدد کده در فصدل اول بده کلیدات موضدوع از قبیدل بیدان مسداله            5تحقیق حاضر 

مورد تعیین پرتفوی با اسدتفاده از تحلیدل پوششدی داده    ،تعاریف کلیدی و... پرداخته و نظر به این که تحقیق حاضر در فرضیات

 های فازی می باشد بنابراین در فصل دوم به تشریح موارد ذیل پرداخته ایم:

 :الف( تئوری مالی

ایم در ایدن تحقیدق بده    ما تصمیم گرفتهاست ،از آنجا که تئوری مالی دارای زیر گروه های بسیاری می باشد و دارای گستردگی 

 :زیر بپردازیم شرح موارد

   ریسک و بازده 

 تئوری پرتفوی 

  مدل مارکوئیتز 

 :  ب( تحلیل پوششی داده ها

 انسته به شرح موارد زیر بپردازیم:از این روش برای رسیدن به نتایج مطلوب بهره گرفته ایم ، الزم د اینکه  با توجه به

  تاریخچهDEA 

  معرفیDEA 

  مدلهای اساسیDEA 

 :  ج( فازی

بودن این روش در حوزه مدیریت مالی ، الزم است که با مقدمه ای از این سیستم ها آشنایی داشته باشدیم بندابراین   به خاطر نو 

 :د زیر در این تحقیق شرح داده شدهموار

  تئوری فازی 

  مجموعه های فازی و نماد گذاری 

  سیستم های فازی 
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   تصمیم گیری های فازی 

   FDEAد( 

 : لهایی ازاین روش نیز پرداخته ایمپوششی داده های فازی ما به شرح مدبه دلیل استفاده از تحلیل 

  مدلSENGUPTA 

  مدلDEA  گیرد و ترانیس به همراه تولید فازی 

  مدلDEA  فازی با محدودیت وزنی مطلق 

. 

 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها-8

نظر گرفتن شکل تابع تولید و یا تعدداد ورودی هدا و    ( برای اولین بار روش غیر پارامتری را مطرح کرد. او بدون در2256فارل )

و نهایتاً با استفاده از مشاهدات، تابعی ساخت که مورد توجه قرار گرفت و نظر محققین بعدی را به خود جلب کرد و  خروجی ها

 و ... جهت کامل تر شدن این علم نوپا بوجود آمد.CCR ،BCC ،FDH ،SBM ،RAMمدلهایی چون 
Min θ1)         

سان برگزار گردید. این یک اقدام سدمبلیک   در زمینه سیستم های فازی در IEEEاولین کنفرانس بین المللی  2221در فوریه 

 .(2388 ،بود )تشنه لب IEEEدر مورد پذیرفتن سیستم های فازی بوسیله بزرگترین مهندسی یعنی 

 

 جامعه آماری و حجم نمونه-9

می باشد. امدا از آنجدا    12/21/88الی  2/2/84های عضو در بورس اوراق بهادار از تاریخ در این تحقیق هدف بررسی کل شرکت 

که بررسی کلیه شرکت های موجود زمان بر می باشد، اقدام به انتخاب نمونه آماری از شرکت ها نموده ایم. این مجموعده دارای  

 شرایط ذیل می باشد:

 موجود باشد. 21تا انتهای  88اطالعات صورت های مالی شرکت از ابتدای سال  -2

 شرکت ها طی این سالها، زیان ده نبوده اند. -1

 در بورس حضور داشته باشند. 21تا پایان سال  88از ابتدای سال  -3

 باشد. 21/ 12سال مالی شرکت ها منتهی به  -4

 شرکت ها جزء بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری نباشد. -5

شرکت ویژگی های فوق را  54افزار اطالع رسانی ره آورد نوین، شرکت موجود در نرم  453، ازبین هبا توجه به شرایط یاد شد

نداده اند، تاریخ پایان شرکت اصالً صورت مالی ارائه  83صورت های مالی ناقص می باشد، شرکت دارای  252دارا می باشند و 

عالوه بر اختالف در سال مالی برخی از سالها صورت شرکت  62نمی باشد که برخی از همین  12/21شرکت  62سال مالی 

البته  شرکت با قی مانده جز بانک ها و موسسات سرمایه گذاری می باشند. 12و شرکت زیان ده بوده  56مالی ارائه نداده اند،

مکن است م است، ناقصکه دارای صورت های مالی شرکت  252برخی از شرکت ها دارای یک نقص نبوده ،به عنوان مثال در 

های تصمیم گیرنده ز آنجا که در این روش تعداد واحدا .داشته باشد و نقص ها مطلق نیستندشرکت سرمایه گذاری نیز وجود 

لیست شرکت را بصورت تصادفی انتخاب کردیم. 12،شرکت 54باید سه برابر متغییر های ورودی و خروجی باشد ما از بین 

 شده است. آورده الف شرکت های انتخابی در پیوست

 

 فرضیه های تحقیق-11 

 با توجه به پرسش های مطرح شده در فصل اول ، فرضیه های زیر مطرح شده اند که عبارتند از:

 بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر مبنای تحلیل پوششی داده ها ی فازی و بازده پرتفوی تصادفی تفاوت وجود دارد.  فرضیه اول:

 تشکیل شده بر مبنای تحلیل پوششی داده های فازی و متوسط بازده بازار تفاوت وجود دارد. فرضیه دوم: بین بازده پرتفوی
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 مرو مکانی، موضوعی و زمانی تحقیققل
 قلمرو مکانی

با توجه به اینکه در ایران بورس اوراق بهادار تنها محلی است که دارای اطالعات معامالتی و سهام شرکت ها است، قلمرو مکانی 

 بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.این تحقیق 

 قلمرو زمانی

 قرار دارد. 12/21/21الی  2/2/88اطالعات استفاده شده در بازه زمانی پنچ ساله از  

 قلمرو موضوعی

هم چنین قلمرو موضوعی تحقیق مربوز به تعیین پرتفوی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در شرکت های پذیرفته 

 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.شده 

 

 نحوه جمع آوری اطالعات-11

اسدتخراج شدده از اینترندت     علمیاطالعات مورد نیاز بخش ادبیات تحقیق از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین و مقاالت 

های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مراجعه به سایت بدورس  ده است.)روش کتابخانه ای( و دادهگردآوری ش

و استفاده از صورت های مالی ساالنه و یادداشت های توضیحی شرکت های پذیرفته شده در سایت بورس استخراج شدده و بده   

ه حاوی اطالعات مورد نیداز اسدت   لحاظ محدودیت دسترسی به اطالعات مالی شرکت ها از لوح فشرده نرم افزار ره آورد نوین ک

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. excel, win QSBاستفاده شده است. و بوسیله نرم افزار 

 

 روش آزمون فرضیه ها-12

در روش های ناپارامتری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی خطی ریاضی به ارزیابی کارایی شرکت ها پرداخته خواهدد شدد.   

روش دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نمی باشد، هم چنین اگر بنگاه مورد نظر دارای چندد ورودی و خروجدی باشدد در     در این

 ارزیابی دچار مشکل نخواهیم شد. از جمله این روش ها:

 تحلیل پوششی داده ها -1

شود. امروزه استفاده از تکنیک ده میگیرنده استفاظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیمپارامتری به منروش غیربه عنوان یک

ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، تحلیل پوششی داده

 .شودها و... استفاده میپست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پاالیشگاه

 روش تحلیل مولفه های اصلی -2

ای  تر در درون مجموعهتواند به آشکارسازی الگوهای سادههایی که می( یکی از روشPCAهای اصلی )تحلیل مولفه تجزیه و

از متغیرها کمک کند. به طور خاص این روش به دنبال کشف متغیرها در مواردی است که تغییرات مشاهده شده را می توان با 

 تعداد بسیار کمتری از متغیرها توضیح داد.

 روش تاکسونومی عددی -3

های مختلف با توجه به درجه بهره ، طبقه بندی و مقایسه فعالیتبندینومی عددی یک روش عالی درجهبطور کلی آنالیز تاکسو

های عمده این روش آن است که قادر است مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد و از توانایی

: یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه دو عمل را در کنار هم انجام دهد تا اینکه

های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. این روش همچنین به عنوان 

 طرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع می باشد.مدلی شناخته شده در برنامه ریزی های منطقه ای م

 که ما تحلیل پوششی داده ها را انتخاب نموده ایم.
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 روش شناسی تحقیق-13

را یدک تحقیدق کمدی دانسدت. از طرفدی       توان آنایم و از اینرو میاقعی پرداختهبه تجزیه و تحلیل داده های ودر تحقیق حاضر

راه مطالعات کتابخانده ای، اینترندت و مقداالت علمدی در راسدتای قیاسدی بدوده و جمدع آوری          پیشینه و چارچوب نظری آن از

 اطالعات برای اثبات یا رد فرضیه ها بصورت استقرایی است.

های برتر ارائه شده، بندی شوند و با استفاده از رتبه های انتخابی رتبه،شرکتDEAدر این تحقیق سعی شده با استفاده از 

 برای سرمایه گذاری ارائه شود. سهاماز پرتفوی 

 

 بررسی فرضیه ها -14

 ی فازی و بازده پرتفوی تصادفی تفاوت وجود دارد. ده بر مبنای تحلیل پوششی داده هابین بازده پرتفوی تشکیل ش فرضیه اول:

 بازده اول مربوط به شرکت هایی است که بر اساس مدل انتخاب کرده ایم و بازده دوم مربوط به بازده پرتفوی تصادفی 

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل پوششی داده های فازی و متوسط بازده بازار تفاوت وجود دارد.فرضیه دوم: بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر مبنای 
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نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر مبنای تحلیل پوششی داده های فازی و بازده بدازار و  

شود این بازده از بازده تصدادفی بیشدتر امدا از    و مالحظه می د.بازده تصادفی ، تفاوت وجود دارد و هر دو فرضیه پذیرفته می شو

 بازده بازار کمتر است.و می توان بازار را به عنوان بهترین پرتفوی در نظر گرفت.

 

 نتیجه گیری-15

فدراوان و  انتخاب پرتفوی در مباحث سرمایه گذاری کار دشوار و سختی است. سرمایه گذار همواره خود را در مقابل گزینه های 

گوناگونی می بیند که باید با دقت و هوشیاری دست به انتخاب بزند تا او را به بازده مورد انتظار خدود برسداند.  تصدمیم گیدری     

درباره اینکه کدام سهم نسبت به دیگری ارجحیت دارد کار پیچیده ای است همچنین گوناگونی ابزارهای سرمایه گذاری از یدک  

 هدف افراد از سوی دیگر این کار را سخت تر می نماید.سو و متفاوت بودن تابع 

در این تحقیق هدف ما انتخاب پرتفویی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد  به کمک 

و متوسط بازده رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی بوده است به گونه ای که بازده این سهام با بازده پرتفوی تصادفی 

 بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شی یا هست طویی بود، ارسطو معتقد بود که هرتا قبل از پیدایش منطق فازی، قوانین حاکم بر پایه ی منطق دو ارزشی یا ارس

ر جهان مفهومی اما بودا در هندوستان بیان داشت که جهان سراسر تناقض است و لذا د.و تفکری سیاه و سفید داشت  یا نیست

را داریم در واقع تفکری خاکستری.جهانی که ما در آن زندگی می کنیم فازی است ولی ما  Aو هم نه  Aبه صورت هم 

 توصیفی غیر فازی از آن داریم.

 iiP RwR
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ز بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی به دلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبرو است. بسیاری ا

 این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیر های زبانی است.

در بسیاری از موارد سرمایه گذار با گزینه هایی روبروست که بصورت مبهم می باشد و ابهام در تجزیه و تحلیل تصمیمات سبب 

از طرفی تحلیل دهند.ناقص شدن تحلیل می گردد، مجموعه های فازی نیاز به داده های دقیق را در تصمیم گیری کاهش می 

  DEAعملکرد و اندازه گیری کارایی است. و فازی باعث افزایش کاربرد  لپوششی داده ها یک چارچوب تئوریک برای تحلی

 می گردد.

می تواند به عنوان راهکار به سرمایه گذاران در انتخاب  DEAبطور کلی می توان گفت سنجش کارایی شرکت ها با کمک 

شرکت کمک نماید. برای این کار ما ابتدا به تعیین متغییر هایی که از نظر یک سرمایه گذار در انتخاب سهام مهم می باشند 

گما، همچنین جمع درآمدها و ، بتا ، سیEPS، بازده یک ساله، بازده سه ساله، بازده پنج ساله، P/E :پرداخته ایم که عبارتند از

 12و منطق فازی به تعیین میزان کارایی هر یک از   CCRبهای تمام شده کاال و هزینه های مالی هرشرکت. و با کمک مدل 

 شرکت انتخابی بپردازیم.

آنها با تعیین شاخص اهمیت هر یک از یعنی بررسی با هفت متغییر اول و همانطور که در قبل توضیح داده شد در روش اول

 2شرکت دارای کارایی  12شرکت از  هفت، CCRکمک مفاهیم فازی و تعیین میزان کارایی هر یک از شرکت ها با مدل

فازی هیچ  CCRبودندو در روش دوم با استفاده از اعداد فازی مثلثی مربوط به درآمدها و هزینه های شرکت ها و مدل 

 بوده است. 8/0ن کارایشان بیشتر از شرکت میزا 4نبوده  اما  2شرکتی دارای کارایی 

متوسدط بدازده بدازار و بدازده     شرکت پرداختیم و مالحظه گردیدکه بازده این پرتفوی با ازدهبنهایت به تشکیل پرتفویی از این در

ازار ر امدا ازبدازده بد   مالحظه میشود این بازده از بازده تصادفی بیشدت وکه بصورت تصادفی تشکیل شده بود متفاوت است پرتفویی

 گرفت.ا به عنوان بهترین پرتفوی درنظرتوان بازار رمیکمتر است.و

البته سرمایه گذار در ابتدا به عالیق و تابع  دبنابراین می توان این نتایج را به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری پیشنهاد نمو

 هدف خود باید توجه داشته باشد.

 

 پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق-16

به سرمایه گذاران توصیه می شود برای ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 

 استفاده نمایند. FUZZY DEAبا توجه به عالیق و عوامل تاثیر گذار بر تصمیم از روشهای 

 

 فهرست منابع و ماخذ 
 الف( منابع فارسی 

  انتشارات سمت.، آمار و کاربرد آن در مدیریت(. 2383آذر، عادل و مومنی، منصور، ) -2

انشگاه سیستان و د ،پایان نامه کارشناسی ارشد، فازی با استفاده از تئوری امکان DEA حل مدل های(. 2384، )احمدی، غالمرضا -1

 بلوجستان. 

ی پایان نامه کارشناس، با استفاده از شبکه عصبی فازی و روشهای ترکیبیمدل سازی پیش بینی قیمت سهام (. 2384امیر، ) افسر، -3

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

العات و پژوهش های انتشارات موسسه مط، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری )علمی و کاربردی((. 2384، )علی ،امامی میبدی -4

 .بازرگانی

 انتشارات پیک ایران.، بورس اوراق بهادار تهران راهنما و مبانی تصمیم گیری (.2367، )حمید بلندی، -5

 . 1، مجله علوم مدیریت شماره تدوین روشی جامع بر تحلیل سلسله مراتبی فازی(. 2387، )مرتضی ،و محمودزاده رضاعلی بافنده، -7

پایان نامه  ،مت گذاری آربیتراژ در پیش بینی سهاممقایسه مدل شبکه عصبی فازی با الگوی قی(. 2386، )علی اکبر موسی،پور -6

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.، دکارشناسی ارش

 علی وحیدیان. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.  :ترجمه، های عملیای بر منطق فازی برای کاربرد(. مقدمه2382، )تاناکا، کازو -8
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 نشر نگاه دانش. ،رضا تهرانی و عسگر نوربخش :ترجمه، مدیریت سرمایه گذاری (.2386، )جونز، چارلز پی. -2

 ،  انتشارات دانشگاه پیام نور. مبانی ریاضیات (.2365، )جمس بت داود، -20

 اول(، انتشارات نوپردازان. مبانی مدیریت مالی )جلد  (.2386، )دستگیر، محسن -22

 ، انتشارات نوپردازان.وم(الی )جلد دمبانی مدیریت م (.2386، )دستگیر، محسن -21

 ، انتشارات سمت. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک(. 2386، )علی ،و سعیدی رضا راعی، -23

ه حسابرس، مجل، گیری های مالید منطق فازی در حسابداری و تصمیمکاربر(. 2388غالمرضا، ) کردستانی،مصطفی و  رحیمی، -24

 . 46شماره 

استفاده از مدل تعیین پرتفلیویی از کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با (. 2383، )رضاعلیسلیمی فرد،  -25

 شناسی ارشد. دانشگاه تهران. نامه کار، پایانهاتحلیل پوششی داده

دانشگاه سیستان  ان نامه کارشناسی ارشد،، پایها ای تولید فازی در تحلیل پوششی دادهرتبه بندی طرح ه(. 2383حسین، ) ای،سلمه -27

 . و بلوجستان

گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار های سرمایهگیری کارایی شرکت(. اندازه2385شکوهی، بابک، ) -26

 و دارایی دانشگاه مازندران. دانشگده علوم اقتصادی ، تهران

دانشکده ، فازی جهت ارزیابی عملکرد نسبی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران DEAارائه یک مدل(. 2381، )شهریاری، سلطانعلی -28

 مدیریت تهران. 

، محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه و درآمد فازی در شعب بیمه ایران در شهر تهران(. 2386مرادی، معصومه، )شیخ -22

 شگاه علوم و تحقیقات تهران.دان پایان نامه کارشناسی ارشد،

پایان نامه ، ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی(. 2384، )فرزانه صفرخانلو، -10

 ناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. کارش

 . 13و11های حسابداری و حسابرسی. شماره ه بررسیمجل، کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری(. 2366فرد، احمد، )ظریف -12

پایان نامه ، گذاری در پرتفوی اوراق بهادارهای سرمایهگذاری با مرور مدلیهسازی سرمابررسی بهینه(. 2383، )محمد عبدی قیداری، -11

 دانشگاه شهید بهشتی.، کارشناسی ارشد

انتشارات علمی دانشگاه آزاد ، تحلیل پوششی داده های فازی(. 2386، )احمدرضا جعفریان مقدم،و  مهرنو، حسینو  کیوان قصیری، -13

 قزوین. 

انتخاب یک سبد سهام از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (. 2387، )محمدی استخری، نازنینو  احمد مدرس، -14

 مجله توسعه.، تهران با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

کاربرد فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی در اولویت (. 2388پور میبدی، علیرضا و فرید، داریوش، )رحی و  سیدحبیب اهلل میرغفوری، -15

 له توسعه و سرمایه. مج، بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران

انتشارات دانشکده مدیریت  ،ها(ها )تحلیل پوششی دادهسازمانهای کمی در ارزیابی عملکرد مدل(. 2386، )رضامهرگان، محمد -17

 دانشگاه تهران.

 .انتشارات جنگل، (1گیری در مسائل مالی )مدیریت مالی تصمیم(. 2388، )رضاحمید وکیلی فرد، -16

 .، انتشارات جنگلمدیریت مالی )جلد اول((. 2382، )رضاحمید وکیلی فرد، -18

انتشارات دانشگاه ، داریوش افیونی و  نیما صفار پورو  محمد تشنه لب :ترجمه ،یستم های فازی و کنترل فازیس (.2388، )، لی.وانگ -12

 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. 

 . 38مجله حسابرس. شماره  ،منطق فازی، کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان(. 2387، )یعقوب نژاد، احمد -30

هشتمین کنفرانس  ،انتخاب سبد سهام مبتنی بر مدل اسپین گالس(. 2387، )اکبرزاده توتونچی، محمدرضا و وفایی جهان، مجید -32

 سیستم های هوشمند . دانشگاه فردوسی مشهد. 
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Abstract 

In this research, our aim is to choose portfolio among Listed Firms of Tehran Securities 

Exchange (TSE).It has been done with the help of Data Envelopment Analysis and fuzzy 

principle, so that the return of this portfolio , the one which was created accidentally and the 

average market return one has been investigated.In several cases, the investor encounters 

options being ambiguous.  And the ambigiouity in analyzing decisions results in defects in 

analyzing (it).The fuzzy sets decrease the need of the exact data on decisions. On the other 

hand , DEA which is a theory frame work is used to probe the performance and measure the 

effect, additionally it s a fuzzy which increase the usage of DEA. DEA can be considered as a 

key for investors to select a company by investigating companies effects. To do this , first of 

all , we
,
ve dealt with rangs, which include: the returns for a period of 1 year, 3 year, 5 year, 

EPS, Beta, P/E ratio and Sigma, cost of goods, total revenue and companies financial 

expenses as well, are vital for investors to select stock share. We managed to work on degree 

of efficiency of 21 companies and a 5 years period of years 1384-1388, by using model CCR 

and fuzzy principle. In the first method, investigating the first seven variables and determining 

the importance of each range and the efficiency degree of  each company through fuzzy 

concepts and  the model CCR , 7 companies out of 21 had the efficiency 1 , and In the second 

method, which had considered triangular fuzzy numbers, revenues and expenses related to the 

company and  model CCRfuzzy no company had the efficiency one, but four companies the 

efficiency of over 8%.  

Finally , the portfolio formation of the eleven companies has been considered . and iy was 

noticed  that the return of created portfolio was different from the average of market return 

and the return of portfolio which had been created accidentally. The return of return yield 

more but less than market returns. 

 

Keywords: Portfolio; Data Envelopment Analysis; Fuzzy numbers. 
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