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چکیده
این پژوهش به ارایه معیاری کمی برای حد بهینه متنوعسازی در سبد صندوقهای سرمایهگذذاری بخشذی مذیپذردازد،
لذا ابتدا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به ازای همه حالتهای  0تا  400درصذدی بذرای
نسبت پنج سهم با وزن بیشتر به کل دارایی صندوق به دو دسته بخشی و غیربخشذی تسسذیم مذیکنذد سذ

درصذدی کذه

بیشترین اختالف نسبت ریسک به بازده بین سبد صندوقهای بخشی و سبد صندوقهای غیربخشی را حاصل مذیکنذد ،بذه
عنوان میزان بهینه تنوع سهمهای موجود در سبد صندوقهای سرمایهگذاری بخشی پیشنهاد مینماید
واژههایکلیدی :صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،صندوقهای سرمایهگذاری بخشی ،متنوعسازی
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مقدمه 

گرفت که در آن افراد مختل

پذولهذای خذود را روی

صندوقهای سذرمایه گذذاری مشذترک نذوعی ابذزار

هم میگذارند و این سرمایه تجمیعی بذا اسذتفاده از نرذر

مالی هستند که در دو دهه اخیر از محبوبیذت زیذادی در

کارشناسذذذان و خبرگذذذان ،در سذذذبدی از اوراق بهذذذادار

بین سرمایه گذاران برخوردار شدهاند؛ به طذوری کذه در

سذذرمایهگذذذاری مذذیشذذود در نتیجذذه ،افذذراد بذذه جذذای

بازارهای مالی پیشرفته برای بسیاری از سذرمایهگذذاران،

سرمایهگذاری در یک سهم یذا اوراق مشذارکت خذا

سرمایهگذاری در بذورس بذه معنذای سذرمایهگذذاری در

بذه سذذادگی ،بذذا انجذذام معذامالت کمتذذر و بذذدون نیذاز بذذه

صندوقهای سذرمایهگذذاری مشذترک اسذت در همذین

تحلیلهذای پیچیذده ،در یذک صذندوق سذرمایهگذذاری

راستا در سرتاسذر جهذان صذندوقهذای سذرمایهگذذاری

مشذذترک بذذا تنذذوعی از اوراق بهذذادار سذذرمایهگذذذاری

و بذه عنذوان

میکنند اگر چذه متنذوعسذازی سذبد سذرمایهگذذاری از

ابزاری مفید و کارآمذد بذرای سذرمایهگذذاری در اوراق

جمله مهمترین ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذذاری

بهادار شکل گرفتهاند در سالهذای اخیذر و بذا پیشذرفت

مشذذترک اسذذت ،امذذا امذذروزه بازارهذذای مذذالی بذذا ه ذور

ایران در زمینه بازارها و ابزارهای مالی ،ضرورت وجذود

صندوقهایی روبرو هستند که با تمرکز بیشتر در یک یا

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک نیز احساس شذده و

چنذد صذذنعت و بذه تبذذع آن کذاهش هزینذذههذا و افذذزایش

در حال حاضر صذندوقهذای سذرمایه گذذاری مشذترک

ریسک ،بازدهیهای بیشتر را به مشذتریان خذود پیشذنهاد

متعددی در بازار سرمایه ایران فعالیت دارنذد در نرریذه،

میکنند

مشترک به شذکلهذا و روشهذای مختلذ

سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری مشذترک

صذذندوقهذذای مشذذرور را صذذندوق سذذرمایهگذذذاری

توجیهپذیر و مورد توصیه خبرگذان اسذت ،امذا در عمذل

بخشذذذی 4نامیذذذده و آن را نذذذذوعی از صذذذذندوقهذذذذای

این کار باید با تکیه بر نرریذه و بهبذود در سذاز و کارهذا

سرمایهگذاری مشترک تعری

مینماینذد کذه بیشذتر در

انجام گیرد

یک صنعت یا بخش از اقتصاد سرمایهگذذاری نمذوده و

صذذندوق سذذرمایهگذذذاری مشذذترک نذذوعی ابذذزار

در نتیجه تنوع به نسبت کمتری در سبد سذرمایهگذذاری

سرمایهگذاری است که بذا سذرمایهگذذاری انبذوه وجذوه

خذذذود دارنذذذد در واقذذذع تنذذذوع بذذذیش از حذذذد سذذذبد

جمعآوری شده از تعداد زیادی سذرمایهگذذار در اوراق

سذذرمایهگذذذاری باعذذع عملکردهذذای نذذه چنذذدان بهتذذر

بهادار از قبیل سهام ،اوراق قرضه ،ابزارهای بازار پذول و

صندوقهای سرمایهگذاری مشذترک نسذبت بذه بذازار و

داراییهای مشابه تشکیل شذده اسذت مذدیران صذندوق

عدم اعتماد و رغبت مشتریان به سرمایهگذاری در آنها

سرمایهگذاری مشترک با سذرمایهگذذاری ایذن وجذوه و

شده و بسیاری از مدیران صذندوقهذا بذه دنبذال راهحلذی

تذذذالش بذذذرای ایجذذذاد سذذذود سذذذرمایه و درآمذذذد بذذذرای

برای رفع این مشکل هستند در این راستا ،صندوقهذای

سذذرمایهگذذذاران ،صذذندوق را اداره مذذیکننذذد و سذذبد

سرمایهگذاری بخشی ،ابزارهای مالی جدیذد پذیش روی

سذذرمایهگذذذاری ایذذن صذذندوقهذذا مبذذاب بذذا اهذذداف

فعاالن بازارهای مالی است که با تمرکذز بیشذتر در یذک

سذذذرمایهگذذذذاری منذذذدرر در اساسذذذنامه آن سذذذاخته و

صنعت اهدافی خا

و رفع مشکالتی که به آنها اشاره

نگهذذداری مذذیشذذود بذذه عبذذارتی مذذیتذذوان صذذندوق

شد را در نرر دارد

سرمایه گذاری مشترک را بذه صذورت شذرکتی در نرذر
1. Sector Funds
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اگر چه در برخی از کشورهای دارای نرامهای مالی
پیشرفته ،صندوقهذای سذرمایهگذذاری بخشذی بذا تبیذین

مرورادبیاتپژوهش
صندوقهایسرمایهگذاریبخشی 

تعریف

اهداف و کارکرد خود جایگاه خذود را بذه عنذوان یذک

در بخش ابتدایی از مرور ادبیذات ،بذرای درک بهتذر

ابزار مالی مناسب پیدا نمودهاند ،اما قذدمت قاعذدههذایی

موجذود

همچون همه تخم مرغها را نباید در یک سبد قذرار داد،
موجب ن رداختن پژوهشگران بذه تعریذ

دقیذ و تبیذین

اهذذذداف و کذذذارکرد ایذذذن نذذذوع از صذذذندوقهذذذای
سذذرمایهگذذذاری مشذذترک شذذده اسذذت متأسذذفانه در

از صندوق سرمایهگذاری بخشی همذه تعذاری
از ایذذن نذذوع خذذا

از صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری

مشترک در فرهنگ لغتهای مالی ،یک به یذک مذورد
بررسی قرار خواهند گرفت:
4

اینوسذذتوپدیا در تعری ذ

صذذندوق سذذرمایهگذذذاری

بازارهذذای مذذالی ای ذران نی ذز ه ذیچ ی ذک از صذذندوقهذذای

بخشی آنذان را نذوعی از صذندوقهذای سذرمایهگذذاری

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک ،بذذه طذذور رسذذمی و آگاهانذذه

مشترک معرفی مینماید کذه بیشذتر در یذک صذنعت یذا

صندوق سرمایهگذاری بخشی نبوده و هیچ پژوهشذی در

بخش از اقتصاد سذرمایهگذذاری مذینماینذد و در نتیجذه

راسذذتای دسذذتیابی بذذه مزای ذای ای ذن نذذوع صذذندوقهذذای

تنوع به نسبت کمتری در سبدسرمایهگذاری خود دارنذد

سرمایه گذاری صورت نگرفتذه اسذت ایذن پذژوهش در

[]49

برای دستیابی به مزایای این نوع خا

از صذندوقهذای

2

کمبل در تعری

صذندوق سذرمایهگذذاری بخشذی

سرمایه گذاری سعی دارد صندوقهای فعال در ایذران را

آنان را نوعی از صندوقهذای سذرمایهگذذاری مشذترک

از لحاظ بخشذیبذودن بررسذی و تعریفذی دقیذ و کمذی

معرفی میکند که تمرکزشان بیشتر در یک بخش نسذبتاً

از صندوقهای سرمایهگذاری ارایه

محذذدود از بذذازار اسذذت ایذذن نذذوع از صذذندوقهذذای

برای این نوع خا

نماید در ادامه و در بخذش مذرور ادبیذات ،بذه تعذاری

سرمایه گذذاری مذیتواننذد نوسذان هذای قیمتذی بذاالتری

موجود از صندوقهای سذرمایهگذذاری بخشذی ،ادبیذات

نسذذبت بذذه صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری مشذذترک

بررسی بذازده و ریسذک صذندوقهذای سذرمایهگذذاری

متنوعسازیشده داشته باشند ،زیرا در معذر

فشذارهای

مشذذذترک ،تبیذذذین و بررسذذی عملکذذذرد صذذذندوقهذذذای

بذازار متذذداول کذذه مربذذو بذه بخذش اصذذلی موجذذود در

سرمایه گذاری بخشی و ادبیات مسذتسیماً مبتنذی بذر ایذده

سبدشان هست ،قرار میگیرند []5

ساخت سبدی از صندوقها پرداخته شذده اسذت سذ

در فرهنذذگ لغذذتهذذای مذذالی فذذارلک  ،9صذذندوق

بخش روش پژوهش نحوه تعیین میزان بهینه متنوعسازی

سذذذرمایهگذذذذاری بخشذذذی نذذذوعی از صذذذندوقهذذذای

سهمها را شرر میدهد بخش یافتههای پذژوهش نتذایج

سرمایهگذاری مشترک که منحصراً و یا عمدتاً در یذک

حاصذذل از اجذذرای آن چذذه در بخذذش روش پذذژوهش

بخش یا صنعت سذرمایه گذذاری مذینمایذد بذرای مثذال

توضیح داده خواهد شذد را نشذان مذیدهذد و در بخذش

صندوقهای سرمایهگذاری بخشی کذه در شذرکتهذای

نهایی به جمع بندی و پیشنهادهای آتی پرداختذه خواهذد

حوزه انرژی و یا تنهذا در شذرکتهذای مربذو بذه گذاز

شد

طبیعذی سذذرمایهگذذذاری مذینماینذد ایذن نذذوع خذذا

از




1. Investopedia
2. Campbell R. Harvey
3. Farlex Financial Dictionary
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صندوق های سرمایه گذاری مشترک در صورت خذو

سذذذرمایهگذذذذاری بخشذ ذی نسذذذبت بذذذه صذذذندوقهذذذای

عمل کردن صنایعی که در آن متمرکز شدهانذد ،خذو

سرمایهگذاری غیربخشی پرنوسانتر هستند []43

عمل میکنند؛ اما به دلیل عذدم متنذوعسذازی پرریسذک



محسو میشوند از این صندوقهذا گذاهی بذا عبذارت

بازدهوریسکصنندوقهنایسنرمایهگنذاری

صندوقهای خا شده نیز نام برده میشود []3

مشترک 

شرکت هاوتون میسلین 4صندوقهای سرمایهگذذاری

در این بخش از مذرور ادبیذات سذعی شذده تذا منذابع

بخشذی را شذامل شذرکت سذرمایهگذذاری مذیدانذد کذه

مهمی که بذه بررسذی عوامذل مذؤرر بذر بذازده و ریسذک

تمرکذذز منذذابع خذذود را در می ذان اوراق بهذذادار ی ذا سذذایر

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک پرداختهاند ،بررسی

داراییها قرار داده و سودی به اشتراک میگذارد برای

و اهمیت میزان صحیح متنوعسازی در سبدصندوقهذای

مثال صندوقهای سرمایهگذاری بخشی کذه منذابع خذود

سرمایهگذاری مشترک تبیین شود آن چه در این بخش

را بر یک نذوع ارز خذارجی ،ناحیذه جغرافیذایی یذا یذک

از مرور ادبیات گفته شد را میتذوان ایذن طذور خالصذه

متمرکز مینمایند در شذرکتهذای حذوزه

نمود ،که عوامل مربو بذه ریسذک و متنذوعسذازی کذه

انرژی و یا تنها در شرکتهذای مربذو بذه گذاز طبیعذی

مفهوم بخشیبودن به دنبال ایجاد تعادل بهینذه بذین آنهذا

سرمایه گذاری مینمایند همچنین ممکن است این نذوع

اسذذذت از جملذذذه مهمتذذذرین عوامذذذل مذذذؤرر بذذذر بذذذازده

از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در اوراق

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک هستند ،اما تذا چنذد

مربو به انرژی یا شرکتهذای تولیذد فلذزات گذرانبهذا

سال اخیر ،این ویژگی یا به شکلی مناسب مذدل نشذده و

شذذود صذذندوقهذذای

یا تفسذیر صذحیح و کذاربردی از آن ارایذه نشذده اسذت

سرمایه گذاری بخشی به سرمایهگذاران خود این امکذان

عامل مهم دیگر نسذبت فعالیذت معذامالتی اسذت کذه بذه

را میدهند کذه در یذک بخذش سذرمایهگذذاری خذا

نذذوعی عامذذل هزینذذههذذای صذذندوق را نیذذز در بذذر دارد

تمرکز نمایند صندوقهای سرمایه گذاری بخشی نسبت

همچن ذین نسدشذذوندگی و انذذدازه صذذندوق نی ذز از جملذذه

به صندوقهای سرمایهگذاری غیربخشی مستلزم ریسک

عوامل مؤرر در بازده صندوقهای سرمایهگذاری هستند

بیشتری هستند ،اما بذازدههذای بذالسوه بیشذتری را نیذز بذه

که میتوان در صورت تأیید مجدد وجود تذأریر معنذادار

مشتریان خود پیشنهاد میکنند از این صندوقهذا گذاهی

آنها ،ابزارها و سیاستهایی برای مدیران صذندوقهذا و

منرذوره و صذندوقهذای

یا سرمایهگذاران استنتار نمود شرر جزییات این مذرور

کشور خا

خا

متمرکذذز و یذا بذذه اصذذبالر خذذا

با عبارت صذندوقهذای خذا

اختصاصی نیز نام برده میشود []41
در فرهنگ واژگان مذالی 2صذندوق سذرمایهگذذاری

در ادامه آمده است
شذذذذذار

9

( )4311نشذذذذذان داد صذذذذذندوقهذذذذذای

بخشی نوعی از صذندوقهذای سذرمایهگذذاری مشذترک

سرمایهگذاری مشذترک بذا هزینذههذای پذایینتذر ،بذازده

هستند که سرمایهگذاری خود را در یذک بخذش واحذد

بیشتری ایجاد میکنند که البته این موضوع تذا حذدودی

از صنعت مانند بیوتکنولوژی ،منابع طبیعذی ،آ و بذرق

واضح و بدیهی نیز هست []20

و یا بانکهای منبسهای متمرکز میکنند صذندوقهذای
1. Houghton Mifflin Company
2. Dictionary of Financial Terms

3. Sharpe
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جنسن )4311( 4توانایی مدیر در متنوعسازی متعادل
سذذبد سذذهام را عامذذل مذذؤرر بذذر بذذازده صذذندوقهذذای

تأریر نسدشوندگی را بیش از سایر مذوارد معنذادار یافذت
[]22

سرمایهگذاری مشترک شناسایی نمذود در واقذع وی بذه

سعیدی و همکذاران ( )4913بذا بررسذی ده مذورد از

نکته مهمی درباره عامذل متنذوعسذازی پذی بذرد و لذزوم

مؤررترین عوامل بر بازده صذندوقهذای سذرمایهگذذاری

توانایی مدیر در تعیین میزان متنوعسازی را پیشذنهاد داد

مشذترک ،کذه در ادبیذات موجذود بودنذذد ،تذأریر عوامذذل

چرا که متنوعسازی کذم و زیذاد هذر دو مزایذا و معذایبی

بازده بازار و نرخ رشد ارزش صندوق را نسبت بذه بذاقی

دارنذد و ایذن توانذایی مذذدیر اسذذت کذه حذذد بهینذذه آن را

عوامل بیشتر دانستند البته بذه نرذر مذیرسذد ،معیارهذای

تشخیص و به اجرا در آورد []45

مورد نرر این پژوهش به نوعی خود معیارهذای بذازدهی

گرینبلذذت 2و همکذذاران ( )2003راببذذه مثبذذت بذذین

هستند و اگر چه تعداد زیذادی از آنهذا تذأریر معنذاداری

عملکذذرد صذذندوق سذذرمایهگذذذاری مشذذترک و نسذذبت

بر بذازده صذندوقهذای سذرمایهگذذاری مشذترک نشذان

فعالیت معامالتی را نشان داده و نتیجه را این طور تفسذیر

دادهاند ،اما نمذیتذوان از آنهذا ابزارهذا و سیاسذتهذایی

نمودنذذد کذذه بذذا نسذذبت معذذامالتی بیشذذتر صذذندوقهذذای

برای مدیران صندوقها و یا سرمایهگذاران استنتار نمود

سرمایه گذاری مشترک سهام با قیمذت پذایینتذر را پیذدا

[]4
از

میکنند و بازده بیشتری خواهند داشت البته ایذن تفسذیر

سذذعیدی و قاسذذمیان ( )4913دریافتنذذد کذذه پذذ

چندان جامع به نرر نمیرسد ،چرا کذه تذأریر هزینذههذای

تعدیالت مربذو بذه ریسذک ،بذین بذازده بذازار و بذازده

معامالتی را مدل نمینماید []40

صندوقهای سرمایهگذاری مشذترک تفذاوت معنذاداری

جاود )2001( 9معیارهای نشان دهنذده ریسذک را بذه

وجود ندارد در بخشهای قبلذی از مذرور ادبیذات گفتذه

عنوان عامل اول و اندازه صندوق و میذزان متنذوعسذازی

شد که ویژگی بخشیبودن با افزایش ریسذک ،بذه ویذژه

صذذندوق را بذذه عنذذوان عوامذذل بعذذدی مذذؤرر در بذذازده

ریسکی که مربذو بذه بذازار نیسذت ،بذه افذزایش بذازده

صندوقهای سرمایهگذاری مشذترک مشذخص نمودنذد

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک منجر میشود حال

مباب آن چه که در بخش قبلذی از مذرور ادبیذات گفتذه

ای ذن پذذژوهش بذذه نذذوعی نشذذان داده کذذه صذذندوقهذذای

شذذد ویژگذی بخشذیبذذودن نیذز بذذا افذذزایش ریسذذک ،بذذه

سرمایهگذاری مشترک ،حتی اگر قصد بخشیبودن هذم

افزایش بازده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک منجر

نداشذذته باشذذند ،بذذدون پذذذیرش ریسذذک بیشذذتر کذذارکرد

میشود []41

چندانی نداشته و یک فرصت سرمایهگذاری ویژه بذرای

تذذاالت 1و همکذذاران ( )2003در پژوهش ذی عذذواملی

مشتریان محسو نمیشوند []2

همچون اندازه صندوق ،عمر صندوق ،هزینذه صذندوق،
طذذذررهذذذای تشذذذویسی ،نسذذذبت فعالیذ ذت معذذذامالتی و
نسدشذوندگی را مذورد بررسذی قذرار داد و در ایذن میذان

عملکردصندوقهایسرمایهگذاریبخشی 

در ایذذن بخذذش از مذذرور ادبیذذات منذذابعی مشذذاهده
مذیشذذوند کذذه بذذه طذذور مسذذتسیم بذذر تعریذ

1. Jensen
2. Grinblatt
3. Javed
4. Talat

و کذذارکرد

صندوقهای سرمایهگذذاری بخشذی تمرکذز نمذودهانذد
مرور این منابع حاکی از شذروع تغییذر نگذرش فعذاالن و
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پژوهشذذذگران بازارهذذذای مذذذالی از متنذذذوعسذذذازی بذذذه

سذذرمایهگذذذاری در صذذنایع بذذرای تعیذذین صذذندوقهذذای

بخشذذیبذذودن در سذذبد صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری

سرمایه گذاری بخشی ارایه نشده و مسایسه صندوقهذای

اصلی و عمومی

سرمایهگذاری بخشی و غیربخشی بذا معیارهذای سذاده و

کمذی و دقیذ بذرای

اولی ذه کذذه بیشذذتر در علذذوم مذذدیریتی مذذد نرذذر اسذذت تذذا

تعیذذین میذزان صذذحیح متنذذوعسذذازی سذذبد صذذندوقهذذای

مهندسی ،صورت گرفته اسذت امذا نویسذنده نشذان داده

سرمایه گذاری مشترک دانست با وجود این شکاف در

اسذذت کذذه ریسذذک افذذزایشیافتذذه در صذذندوقهذذای

مرور ادبیات موضوع ،بدیهی است که نمیتوان از آنها

سرمایه گذاری بخشی از نوع غیرسیسذتماتیک بذوده کذه

ابزارها و سیاسذتهذایی بذرای مذدیران صذندوقهذا و یذا

البته با کاهش تنوع در سبد سرمایهگذاری همذین نتیجذه

سرمایه گذاران استنتار نمود لذا پذژوهش حاضذر سذعی

نیز انترار میرفت []42

مشترک است با این حال ،نسبه ضع
این منابع را میتذوان عذدم تعریذ

دارد ،ضذذمن تاکیذذد بذذر لذذزوم تغییذذر نگذذرش فعذذاالن و

فیتزپاتریک 2و همکاران ( )2049با بررسی و مسایسه

پژوهشذذذگران بازارهذذذای مذذذالی از متنذذذوعسذذذازی بذذذه

ریسذذک ،بذذازده و تنذذوع صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری

بخشیبودن ،چهارچوبی اولیه نیز بذرای آن ارایذه نمایذد

بخشذذذی در برابذذذر دو نذذذوع دیگذذذر از صذذذندوقهذذذای

چرا کذه افذرا در بخشذیبذودن نیذز همچذون افذرا در

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک دریافتنذذد کذذه صذذندوقهذذای

متنوعسذازی از جذذابیت صذندوقهذای سذرمایهگذذاری

سرمایه گذذاری بخشذی دارای نسذبت ریسذک بذه بذازده

مشترک خواهد کاست و آنهذا را بذا مشذکالتی روبذرو

بسیار بیشذتری هسذتند ایذن مسایسذه در بازارهذای رو بذه

خواهد نمود

رون و رو به رکذود و بذا چنذدین دوره زمذانی مختلذ

از طرفی با مرور ادبیات به این نکته پی برده میشود

صذذذورت گرفتذذذه اسذذذت در ایذذذن پذذذژوهش میذذذزان

که در بازارهای مالی ایذران هذیچ یذک از صذندوقهذای

سذذرمایهگذذذاری در صذذنایع بذذرای تعیذذین صذذندوقه ذای

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک ،بذذه طذذور رسذذمی و آگاهانذذه

سرمایهگذاری بخشی بذه نرذر شخصذی نویسذنده بیسذت

صذذندوق سذذرمایهگذذذاری بخش ذی نبذذوده و پژوهش ذی در

درصذذد در نرذذر گرفتذذه شذذده و مسایسذذه صذذندوقهذذای

از

سرمایه گذاری بخشی و غیربخشی تنهذا بذا معیذار نسذبت

صندوقهای سرمایهگذاری صورت ،پیدا نشذد کذه ایذن

ریسک به بازده صورت گرفته است برای تعیذین میذزان

خود موید ضرورت انجام پژوهش حاضذر اسذت شذرر

ریسکی بودن صندوقهای سرمایهگذاری تنهذا مذواردی

جزییات این مرور در ادامه آمده است

مثل بتا و انحراف معیار به طور جداگانه و بذدون تحلیذل

راسذذذتای دسذذذتیابی بذذذه مزایذ ذای ایذ ذن نذذذوع خذذذا

هاو 4و همکاران ( )2044با مسایسه ریسذک ،بذازده و

نوع ریسک بذرای هذر صذندوق محاسذبه شذده اسذت از

تنذذوعسذذازی صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری بخشذذی و

نسا قوت این پژوهش میتوان به این نکته اشذاره نمذود

صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری متنذذوع ،دریافتنذذد کذذه

کذذه مسایسذذه صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری بخشذذی و

صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری بخشذذی دارای بذذازده و

غیربخشذی در آن بذذا اسذذتفاده از دادههذذای چنذذدین دوره

ریسک ،به ویژه ریسک غیرسیستماتیک بیشتری هستند

صورت گرفته و نتایج مشابه حاصل از بذازههذای زمذانی

اگرچه در این پژوهش تعریذ

دقیذ و کمذی از میذزان
1. Howe

2. Fitzpatrick
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مختل

به منزله اعتبارسنجی و آزمذودن نتذایج پذژوهش

ادبینناتمبتنننیبننراینندهسننا سسننبدیاز
صندوقها 


است []1
بنگاس 4و همکاران ( )2049با بررسی نمونه بزرگذی

در ایذذن بخذذش از مذذرور ادبیذذات منذذابعی مشذذاهده

از صندوقهای سذرمایهگذذاری بخشذی و صذندوقهذای

میشوند که صذرف نرذر از پیچیذدگیهذای موجذود در

یذک کشذور در بذازار سذهام

مدلسازی ،نگرشی نوین و متفاوت برای ارزیابی و بهبود

اروپا نشان دادند که بخش قابل توجهی از ریسذک ایذن

سبد سرمایهگذاری معرفی مینمایند که ایذده اصذلی آن

نذذوع صذذندوقهذذا توسذذغ متغیرهذذای اقتصذذادی کذذالن

ساخت سبدی از صندوقهاست این نگذرش در بخشذی

شناسایی میشوند این پژوهش در نهایت استراتژیهای

از ساخت مدل پژوهش حاضذر ،بذه کذار گرفتذه شذده و

متغیذ ذر بذذذا زمذذذان را بذذذرای مذذذدیریت صذذذندوقهذذذای

شرر این کذارکرد در بخذشهذای مربذو توضذیح داده

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک توص ذیه م ذینمای ذد و پیشذذنهاد

خواهد شذد شذرر جزییذات ایذن مذرور در ادامذه آمذده

میکند که مدیران با بررسی و پیشبینی متغیرهای کالن

است

سرمایه گذاری مخصذو

9

اقتصادی در کنار توجه به سایر عوامل و چرخه کسب و

برند و همکاران ( )2005تعذداد صذندوقهذایی کذه

کار ،در زمان مناسب ،سرمایهها را از بخذش و کشذوری

باید در سبدی از صندوقها قرار گیرند تا عملکذرد سذبد

به بخذش و کشذوری دیگذر معبذوف نماینذد در

اصلی بیشینه گردد را تعیین نمود این پژوهش به عنذوان

واقع این پژوهش لزوم تمرکز هوشمندانه صذندوقهذای

اولذذین پژوهشذذی کذذه مسذذتسیماً بذذه سذذاخت سذذبدی از

و

صندوقها میپردازد ،به این موضوع نیز اشاره مینمایذد

پرهیز از متنوعسازی بیش از حد را در بذازههذای زمذانی

که اگرچه ایده سذاخت سذبدی از صذندوقهذا ،ایذدهای

پیشنهاد مینماید []9

واضح است و تا حدودی نیز برای متنوعسازی مبلذو

خا

سرمایهگذاری مشترک بر یک بخش یا کشور خذا

هو 2و همکاران ( )2041با بررسی ارر غیریکنواخذت

مدیران به کار گرفته میشود ،اما متنوعسذازی در تعذداد

و غیرخبی متنوع سازی سبد بذر عملکذرد صذندوقهذای

صندوقهای موجود در سذبد و رویکردهذای مربذو بذه

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک پرداختنذذد آنهذذا یذذک معیذذار

آن چندان در ادبیات بحع نشده است []1
1

مبتنی بر مرز کارایی را به کذار بسذته و بذا نتذایج تجربذی

الرسذذذذن و همکذذذذاران ( )2042در پژوهشذذذذی از

پژوهش نشان دادند که استراتژی غلرذت مذدیران بذرای

صندوقهای سرمایهگذاری بخشی برای سذاخت سذبدی

تنوع بذیش از حذد صذندوق و نگهذداری تعذداد زیذادی

از صذذندوقهذذا اسذذتفاده نمذذوده و بذذا اعمذذال روشهذذای

در سبد موجب تأریرات منفی بذر عملکذرد

بهینهسازی نهایتاً عملکذرد سذبد سذاخته شذده را افذزایش

صندوق می شود عالوه بر آن ،نتایج پذژوهش نشذان داد

دادند در مرور ادبیات این پژوهش ،ایذن نکتذه تصذریح

که کاهش بیش از حد تنوع و تعدد سهام ،در بازارهذای

شده اسذت کذه امذروزه بسذیاری از مذدیران صذندوقهذا

با بازدهی کم و نوسانهذای زیذاد و بذه ویذژه در شذرایغ

ترجیح میدهند به جای تمرکز بر روی تک سهامهذایی

بحران مالی ،نامناسب و مشکلزا است []42

از صذذنایع و بخذذشهذذای مختل ذ  ،سذذهام صذذندوقهذذای



سرمایهگذاری بخشذی آن صذنعت یذا بخذش را در سذبد

سهام مختل

1. Banegas
2. Hu

3. Brand
4. Larsen
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خود نگهداری کنند ،چرا که با ایذن کذار از هزینذههذای

گیرد در بخش مذرور ادبیذات ،بذه پذژوهشهذایی نذوین

مربو بذه هذر صذنعت یذا

اشاره شد که در آنها ،نگرشذی نذوین و متفذاوت بذرای

کارشناسی برای مسایل خا

ارزیابی و بهبود سبد سرمایهگذاری معرفی شذده و ایذده

بخش کاسته میشود []41
همچنذ ذین وو 4و همکذذذاران ( )2049بذذذا تکیذذذه بذذذر

اصذذلی آن سذذاخت سذذبدی از صذذندوقهاسذذت پذذژوهش

شاخصهای تکنیکال و انتخذا شذاخصهذای کلیذدی،

حاضر نیز برای ارزیذابی و مسایسذه عملکذرد گذروههذای

یک استراتژی برای سذاخت صذندوقی از صذندوقهذای

ایجادشده از ایده ساخت سذبدی از صذندوقهذا اسذتفاده

سذذرمایهگذذذاری ارایذذه نمذذوده و افذذزایش ارزش دارایذذی

نمذذوده اسذذت بذذرای تحس ذ ای ذن امذذر ابتذذدا هذذر ی ذک از

واحد صندوق نهایی را نشان دادند []29

صندوقهای موجود در هر گروه را به عنذوان دارایذیای
با بازده و ریسک منحصر به فرد در نرر گرفتذه و سذ

روشپژوهش
از آن جا که این پژوهش سذعی دارد معیذاری کمذی
برای میزان متنوعسازی سبد صندوقهای سرمایهگذاری
بخشی ارایه نماید ،ابتدا باید صذندوقهذا را بذه دو دسذته
بخشی و غیربخشی دستهبندی نماید همانبور که پیشذتر
آورده شد ،تنها معیار کمی مبررشده در مذرور ادبیذات
برای تعیین بخشذیبذودن صذندوقهذای سذرمایه گذذاری
مشترک ،مربذو بذه پذژوهش فیتزپاتریذک و همکذاران
( )2049است که در آن ،میزان متنوعسازی برای تعیذین
صذندوقهذای سذرمایهگذذاری بخشذی بذه نرذر شخصذی
نویسنده بیست درصد در حذداقل یذک صذنعت در نرذر
گرفته شده است [ ]1بدیهی است تسسذیم صذندوقهذای
سرمایهگذاری مشترک به دو حالت بخشی و غیربخشذی
و تنها با کنترل یک صنعت از سبد سرمایهگذاری آنها،
معیار دقیسی از ویژگی بخشیبودن به دست نخواهد داد
لذا این پژوهش با توجه بذه دادههذای موجذود در ایذران،
برای تعیین بخشیبودن یا نبذودن یذک صذندوق ،نسذبت
سرمایهگذاری صذندوق در پذنج سذهم بذا وزن بیشذتر بذه
مجموع داراییهای صندوق را معیار قرار میدهذد پذ
از قرارگرفتن هر یک از صذندوقهذای سذرمایهگذذاری
مشترک موجود در جامعه آماری در گذروه خذود ،بایذد
مسایسه عملکذرد میذان گذروههذای ایجذاد شذده صذورت
1. Wu

بذذا اسذذتفاده از مذذدل مذذارکویتز ،سذذبدی از صذذندوقهذذا
میسازد میدانیم مجموعه کارای مارکویتز یذک مذدل
ریاضی برای بهینهسازی سبد سرمایهگذاری است که بذه
ازای ریسذذکهذذای مشذذخص بذذه نسذذبتی در دارایذذیهذذا
سرمایهگذاری میکنذد کذه بذازده سذبد سذرمایهگذذاری
بیشینه گردد راببه  4مذدل اصذلی مذارکویتز را نمذایش
میدهد که در آن  ωiوزن تخصیصیافته به دارایی  iدر
سذذبد Ri ،بذذازده دارایذذی  σij ،iکواری ذان
داراییهای  iو  jو  )σp)^2واریذان

می ذان بذذازده

بذازده سذبد نهذایی

ساخته شده است [ ]24 ،7 ،1اجذرای مذدل مذارکویتز و
با به دسذت آمذدن ایذن مجموعذه زور نسذا ریسذک و
بازده ،منحنی مرز کارا رسم و برای بررسی راببذه میذان
ریسذذک و بذذازده در سذذبدهای سذذرمایهگذذذاری مذذورد
استفاده قرار میگیرد در واقع سبدهای موجود روی هر
نسبذذه از ای ذن منحن ذی بذذه ازای ی ذک ریسذذک مشذذخص
بیشترین بذازدهی ممکذن را بذا ترکیبذی از دارایذیهذا بذه
دست میدهند که در پذژوهش حاضذر هذر یذک از ایذن
داراییها خود یذک صذندوق سذرمایهگذذاری مشذترک
هستند
راببه ()4

Maximize ∑ωi Ri
Subject to
∑∑ωi ωj σij = (σp)^2
∑ωi = 1
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با توجه به آن چه گفته شد ،این پژوهش ابتذدا بذرای

ریسک و بازده در منحنذی مذرز کذارای گذروه ،در نرذر

تعیذذین بخشذذیبذذودن یذذا نبذذودن یذذک صذذندوق ،نسذذبت

گرفتذه شذده اسذت همچنذین عذددی کذه اخذتالف ایذن

سرمایهگذاری صذندوق در پذنج سذهم بذا وزن بیشذتر بذه

شاخص در دو سبد ساختهشده از صندوقهای بخشذی و

مجموع داراییهای صندوق را معیار قذرار مذی دهذد در

غیربخشی را به بیشترین حد خود برساند به عنذوان عذدد

واقع ابتدا به ازای همذه حالذتهذای  0تذا  400درصذدی

نهایی مورد نرر در ایذن رویکذرد انتخذا مذیشذود در

نسبت سرمایهگذاری صندوق در پنج سهم با وزن بیشذتر

بخش نهایی از این گام و برای اعتبارسنجی نتایج و عدد

به مجموع داراییهای صذندوق ،صذندوقهذای فعذال در

بهینه بذه دسذت آمذده ،همذه مراحذل مذذکور بذر اسذاس

بازارهای مالی ایران در شذش ماهذه ابتذدایی دوره مذورد

اطالعذذات شذذش ماهذذه انتهذذایی دوره مذذورد بررس ذی نی ذز

بررسی را از حیذع بخشذیبذودن بذه دو گذروه بخشذی و

تکرار میشود به دسذت آمذدن عذدد بهینذه نزدیذک بذه

از قرارگرفتن هر یک از

مرحله قبل بذا اسذتفاده از اطالعذات شذش ماهذه انتهذایی

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک موجذود در جامعذه

دوره مورد بررسی ،موید عدد به دست آمده در مرحلذه

آمذذاری در گذذروه خذذود ،بایذذد مسایسذذه عملکذذرد میذذان

پیشین است

غیربخشی تسسیم مینماید پ

گروههای ایجاد شده صورت گیرد مباب با آن چذه در

جامعذذذه آمذذذاری ایذذذن پذذذژوهش متشذذذکل از همذذذه

گام پیشین گفتذه شذد ،پذژوهش در ایذن گذام نیذز بذرای

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعذال در بازارهذای

ارزیابی و مسایسه عملکرد گروههای ایجادشذده از ایذده

مالی ایران طی بهمذن مذاه  4930تذا بهمذن  4934اسذت

ساخت سبدی از صندوقها استفاده نمذوده اسذت بذرای

مرکز پردازش اطالعات مالی ایران ،وابسذته بذه شذرکت

تحس این امر ابتدا هر یک از صذندوقهذای موجذود در

مدیریت فناوری بورس تهران ،رسمیترین و جامعتذرین

هر گروه را به عنذوان یذک دارایذی بذا بذازده و ریسذک

منبع برای دسترسذی پژوهشذگران بذه دادههذای تذاریخی

با اسذتفاده از مذدل

مربو به صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فعذال در

مارکویتز ،سبدی از صندوقها میسازد با توجه بذه ایذن

بازارهای مالی ایران است الزم به ذکذر اسذت برخذی از

که صندوقهای موجود در دو گروه دستهبندی شدهاند،

صندوقهایی که اطالعات ارزش خالص داراییهذا و یذا

بذذرای هذذر گذذروه ی ذک بذذار و در مجمذذوع دو بذذار مذذدل

سهم صنایع آنها در بازه زمانی مورد نرر ،به طور کامل

از اجذرای دو

و قابل اتکایی در دسترس نبوده ،قبل از ورود بذه بخذش

بار مدل مارکویتز ،از صندوقهای موجود در هذر گذروه

پردازش دادهها از جامعذه آمذاری خذارر و در آخذر 11

یذک سذبد سذذاخته شذده و مذرز کذذارا بذرای هذر یذک از

صندوق سرمایه گذذاری مشذترک بررسذی شذد پذ

از

دوگروه در یک نمودار رسم میشذود بذا رسذم منحنذی

دریافت دادهها ،آمذادهسذازی دادههذا و اجذرای مراحذل

مرز کارا برای هر گروه ،در ده نسبه از مرز کذارا؛ یعنذی

تشریحشده در مذدل ،بذا اسذتفاده از نذرمافذزار مبلذب 4و

ده زور نسبه ،نسبت ریسذک بذه بذازده محاسذبه و بذا در

جعبهابزار مالی 2آن صورت گرفته است

منحصر به فرد در نرر گرفته و س

مارکویتز اجرا میشود به این ترتیب پذ

نرر گرفتن میذانگین ایذن نسذبت بذه عنذوان شذاخص ،دو
گروه در جدولی مسایسه شدهاند در واقع شذاخص سذبد
حاصل از صندوقهذای سذرمایهگذذاری موجذود در هذر
گذذروه می ذانگین ضذذریب تغیی ذرات مجموعذذه زور نسذذا

1. MATLAB
2. Financial Toolbox
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یافتههایپژوهش 

بذذا اجذذرای مذذدل و پ ذ

روشنتر شدن موضوع ،با فر

عدد  20درصد در میان

از قرارگذذرفتن هذذر یذذک از

حالتهای  0درصد الی 400درصد ،برای تعیذین بخشذی

صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری مشذذترک در یکذذی از دو

یا عادی بذودن صذندوق هذا دو منحنذی مذرز کذارا بذرای

گذروه ،بذذا اسذذتفاده از مذذدل مذارکویتز ،بذذرای هذذر گذذروه

گروهها در شکل  4آورده شده است

سبدی از صندوقها ساخته شده و منحنی مرز کارا برای
هر یک از دو گروه در یک نمودار رسم میشود بذرای

شکل()1منحنیریسکوبازدهبرایسبدسا تهشدهازصندوقهایموجوددرهرگروه،زمانیکهعدد22
درصدبرایتعیینبخشییاعادیبودنصندوقهادرنظرگرفتهشود 



همذذانبور کذذه مشذذاهده مذذیشذذود ،سذذبد حاصذذل از

شاخص ذی کذذه توض ذیح داده شذذد مسایسذذه و عذذددی کذذه

صندوقهذای موجذود درگذروه بخشذی از لحذاظ نسذبت

اختالف میان دو گروه را بیشینه نمایذد ،بذه عنذوان عذدد

بذذازده بذذه ریسذذک ،عملکذذرد بذذه مراتذذب بهتذذری را ارایذه

بهینه تعیین شد همچنین برای اعتبارسنجی نتایج و عذدد

مذینمایذد بذذه عبذذارتی صذذندوقهذذای موجذذود در گذذروه

بهینه بذه دسذت آمذده ،همذه مراحذل مذذکور بذر اسذاس

بخشی ،یعنی صندوقهایی که بیش از  20درصذد سذهام

اطالعذذات شذذش ماهذذه انتهذذایی دوره مذذورد بررس ذی نی ذز

خود را در پنج سهم خا

متمرکز نمودهاند ،بذا تحمذل

تکرار شد

ریسکهای باالتر ناشی از عذدم متنذوعسذازی ،بذازدهی

نتیجه حاصل شده از اجرای مدل بر اساس اطالعذات

باالتری نیز به مشتریان خود ارایه دادهاند لذا این گذروه

شش ماهه ابتدای دوره مورد بررسی  ،نشان داد که عدد

میتواند برای سرمایهگذاران ریسکپذیر جذا باشد

بهینه برای نسبت سرمایهگذاری صندوق در پنج سهم بذا

در آخر بر اساس اطالعات شش ماهذه ابتذدای دوره

وزن بیشتر به مجمذوع دارایذیهذای صذندوق  91درصذد

مورد بررسی ،همذه حالذتهذا یعنذی  0درصذد الذی 400

است در واقع عدد به دست آمده به معنی عددی اسذت

بخشذی بذودن یذا

صندوق سرمایهگذذاری بخشذی و

درصد را به عنوان عددی برای تعری

که اگر مبنای تعری

نبودن صندوق ها در نرر گرفته و هر بار ،دو سبد حاصل

دستهبندی صذندوقهذای موجذود بذه دو دسذته بخشذی و

از صندوقهای سرمایهگذاری موجذود در هذر گذروه بذا

غیربخشی قرار گیرد ،بیشذترین اخذتالف میذان دو دسذته
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مذکور را ایجاد مینماید همچنین بذر اسذاس اطالعذات

بیشذذتر بذذه مجمذذوع دارایذذیهذذای صذذندوق بذذرای تعریذ

شش ماهه انتهایی دوره مذورد بررسذی اعذدادی حاصذل

بخشی بودن یا نبودن صندوقها به تفکیذک شذش ماهذه

شد که بسیار نزدیک بذه اعذداد حاصذله در مرحلذه قبذل

ابتدایی و انتهایی دوره مورد بررسی به طذور خالصذه در

هستند نتذایج حاصذل از در نرذر گذرفتن  91درصذد بذه

جداول  4نشان داده شده است

عنوان نسبت سرمایهگذاری صندوق در پنج سهم با وزن
جدول()1درصدبازدهروزانه،ریسکونسبسریسکبهبازدهبرایسبدسا تهشدهازگروهصندوقهای
سرمایهگذاریبخشیوغیربخشی،بهتفکیکششماههابتداییوانتهاییدورهموردبررسی
بر اساس اطالعات شش ماهه ابتدایی دوره مورد

بر اساس اطالعات شش ماهه انتهایی دوره مورد

بررسی

بررسی

به ازای  91درصد تنوع در
سهمها

درصد بازده
روزانه

سبد ساخته شده گروه
صندوقهای سرمایهگذاری
بخشی

میانگین

سبد ساخته شده گروه
صندوقهای سرمایهگذاری
عادی

میانگین




ریسک

نسبت ریسک به

درصد بازده

بازده

روزانه

ریسک

نسبت ریسک به
بازده

0/02

0/02

4/00

0/02

0/02

4/00

0/09

0/09

4/00

0/09

0/09

4/00

0/05

0/05

4/00

0/05

0/05

4/00

0/01

0/01

4/99

0/01

0/03

4/50

0/01

0/47

2/49

0/01

0/47

2/49

0/03

0/21

9/44

0/03

0/21

9/44

0/44

0/93

9/55

0/44

0/93

9/55

0/42

0/5

1/47

0/42

0/54

1/25

0/41

0/19

1/50

0/41

0/19

1/50

0/45

0/71

5/07

0/41

0/1

5/00

0/01

0/23

2/11

0/03

0/9

2/70

0/04

0/47

47/00

0/04

0/41

41/00

0/02

0/2

40/00

0/02

0/47

1/50

0/09

0/29

7/17

0/01

0/2

5/00

0/01

0/21

7/00

0/05

0/25

5/00

0/01

0/99

5/50

0/01

0/9

5/00

0/07

0/93

5/57

0/07

0/91

1/11

0/01

0/11

5/50

0/01

0/1

5/00

0/03

0/5

5/51

0/03

0/11

5/44

0/4

0/57

5/70

0/4

0/51

5/10

0/44

0/13

1/27

0/44

0/12

7/15

0/01

0/91

7/51

0/01

0/91

1/59
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نتیجهگیری 


ایذذن گذذام از پذذژوهش ایذذن عذذدد معذذین بذذه ازای همذذه

مباب آن چذه در مذرور ادبیذات گفتذه شذد ،عوامذل

حالتهای  0تا  400درصدی و بر اساس اطالعات شش

مربو به ریسک و متنوعسازی که مفهوم بخشذیبذودن

ماهذذذه ابتذذذدای دوره مذذذورد بررسذذذی قذذذرار گرفتذذذه و

بذذه دنبذذال ایجذذاد تعذذادل بهینذذه ب ذین آنهاسذذت ،از جملذذه

صندوقهای فعال در بازارهذای مذالی ایذران را از حیذع

مهمتذذذرین عوامذذذل مذذذؤرر بذذذر بذذذازده صذذذندوقهذذذای

بخش ذیبذذودن بذذه دو گذذروه بخش ذی و غیربخش ذی تسس ذیم

سذذرمایهگذذذاری مشذذترک هسذذتند و در سذذالهذذای اخی ذر

مذینمایذد و هذذر بذذار ،دو سذذبد حاصذذل از صذذندوقهذذای

و

سرمایه گذذاری موجذود در هذر گذروه بذا شاخصذی کذه

کذارکرد صذذندوقهذای سذذرمایهگذذاری بخشذی تمرکذذز

توضیح داده شد مسایسه و عددی کذه اخذتالف میذان دو

منابعی مشاهده میشوند که به طور مستسیم بر تعریذ
نمودهاند با این حال ،نسبه ضع
منابع را میتوان عدم تعری

اصلی و عمذومی ایذن

گروه را بیشینه نماید ،به عنوان عدد بهینه تعیین شد

کمی و دقیذ بذرای تعیذین

نتیجه حاصلشده از اجذرای مذدل بذر اسذاس اسذاس

میذ ذزان صذذذحیح متنذذذوعسذذذازی سذذذبد صذذذندوقهذذذای

اطالعات شش ماهه ابتذدای دوره مذورد بررسذی  ،نشذان

سرمایه گذاری مشترک دانست با وجود این شکاف در

داد که عدد بهینه برای نسبت سرمایهگذاری صندوق در

مرور ادبیات موضوع ،بدیهی است که نمیتوان بذر پایذه

پنج سهم با وزن بیشتر به مجمذوع دارایذیهذای صذندوق

این نگرش نوین ،ابزارها و سیاسذتهذایی بذرای مذدیران

 91درصد است در واقع عدد به دسذت آمذده بذه معنذی

صندوقها و یذا سذرمایه گذذاران اسذتنتار نمذود ،لذذا در

عذذذددی اسذذذت کذذذه اگذذذر مبنذذذای تعریذ ذ

صذذذندوق

پژوهش حاضر تالش شد تا ضمن تأکید بذر لذزوم تغییذر

سرمایهگذاری بخشی و دستهبندی صندوقهای موجذود

نگذذذرش فعذذذاالن و پژوهشذذذگران بازارهذذذای مذذذالی از

بذذه دو دسذذته بخشذی و غیربخشذی قذرار گیذرد ،بیشذذترین

متنوعسازی به بخشیبودن ،چهذارچوبی اولیذه نیذز بذرای

اخذذتالف می ذان دو دسذذته مذذذکور را ایجذذاد م ذینمایذذد

آن ارایذذه نمای ذد چذذرا کذذه افذذرا در بخش ذیبذذودن نی ذز

همچنین بذر اسذاس اطالعذات شذش ماهذه انتهذایی دوره

همچون افرا در متنوعسازی از جذابیت صذندوقهذای

مورد بررسی اعدادی حاصل شد کذه بسذیار نزدیذک بذه

سرمایهگذذاری مشذترک خواهذد کاسذت و آنهذا را بذا

اعداد حاصله در مرحله قبل هسذتند بنذابراین بذر اسذاس

مشکالتی روبرو خواهد نمود

جامعه آماری این پژوهش ،اعداد  91درصد برای نسبت

همذذانبور کذذه گفتذذه شذذد ،پذذژوهش پذذ

از تبیذذین

تفذذاوتهذذای صذذندوقهذذای سذذرمایهگذذذاری بخشذذی و

سرمایهگذاری صذندوق در پذنج سذهم بذا وزن بیشذتر بذه
مجموع داراییهای صندوق پیشنهاد میشود

غیربخشی و در بخشهای بعدی به دنبذال ارایذه معیذاری

با توجذه بذه عمذر نذه چنذدان طذوالنی صذندوقهذای

کمذذی بذذه عنذذوان حذذد بهینذذه متنذذوعسذذازی در سذذبد

سرمایه گذذاری مشذترک در بازارهذای مذالی جمهذوری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با توجه به رویکرد

اسالمی ایذران و ایذن کذه اسذتراتژیهذای صذندوقهذای

نذذذوین بخشذذذیبذذذودن اسذذذت ،لذذذذا بذذذه ازای نسذذذبت

سرمایهگذاری مشترک برای درصد سذرمایهگذذاری در

سرمایهگذاری صذندوق در پذنج سذهم بذا وزن بیشذتر بذه

صنعت ها در بازه زمانی پژوهش حاضر تغییر محسوسذی

مجموع دارایذیهذای صذندوق ،صذندوقهذا را از لحذاظ

ندارد ،در حال حاضر وارد نمودن پذارامتر زمذان ،نتذایج

بخشیبودن به دو گروه بخشی و عادی تسسیم نمایذد در

معناداری به دست نخواهد داد ،اما با گذشت زمان و بذه
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