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چکیده 
انتخاب سهام مناسب برای سرمایهگذاری سودآور یکی از مسایلی است کهه همهواره در بازارههای مهالی مهورد تو هه
بوده است .اگر سرمایهگذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید ،میتواند به بازدهی بیش ازمیانگین بهازار
دست یابد .مقایسه شرکتهای مختلف براساس صنعتی کهه شهرکت بهه آن تعلهر دارد و تشهخیص صهنای برتهر از طریهر
بررسی عملکرد آنها میتواند راهنمای مفیدی برای ذینفعان این عرصه باشد .هدف اصلی این پژوهش ،رتبهبندی صهنای
بورس برای کمک به کارایی بازار سرمایه است و تکنیک مورد استفاده در این راستا ،تحلیل پوششی دادههاست .ماهیهت
الگو بازده ثابت به مقیاس و ورودی محور است که با استفاده از آن  86شرکت در قالب  48صنعت مطالعه و در نهایهت 6
صنعت کارا و  3صنعت دیگر غیرکارا معرفی شدند ،سپس برحسب مرز کارایی ایجاد شده صنای ناکارا رتبهبندی و برای
ارتقای سطح کارایی آنها واحدهایی به عنوان مر

انتخاب شدهاند.

واژههایکلیدی :صنعت ،تحلیل تکنیکال ،تحلیل بنیادی ،رتبهبندی.
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مقدمه 

نیازمند ورودی و خرو ی است تا واحدههایی را کهه بها

تشکیل سهرمایه مهمتهرین عامهل پیشهرفت اقتصهادی

تو ه به ورودی خود خرو ی کارا دارند ،مجتا نماید.

است .توسعه سرمایهگذاری از یک سهو مو هب هذب

همواره بسیاری از عوامل موثر بر تصهمیمههای بهازار

سرمایههای غیر کارا و هدایت آنها به بخهشههای مولهد

سرمایه شناسایی و بررسی شده اند ،لیکن در این مقاله از

اقتصادی شده و از سوی دیگر با تو ه به ههت گیهری

بین عوامل بنیادی صنعت ،شاخصهای «ارزش بازاری»،

سههرمایهگههذاران مو ههب سههرمایهگههذاری در صههنایعی

«بتا» و «انحراف معیار بازده» به عنوان متغیرههای ورودی

خواهههد شههد کههه از سههود بیشههتر یهها خطههر کمتههری بههر

و «بازده سا نه» و «نسبت در آمهد بهه قیمهت» بهه عنهوان

خوردارند و ایهن امهر در نهایهت سهبب تخصهیص بهینهه

متغیر های خرو هی در تحلیهل پوششهی دادههها در نظهر

مناب میشود [.]2

گرفته شدهاند.

فعهها ن بازارهههای مههالی بههرای سههرمایهگههذاری در
بهورس اورا بهههادار تههران کههه بهه د یلههی ماننهد عههدم

پیشینهپژوهش 

شفافیت اطالعهاتی ،و هود رانهت اطالعهاتی و تصهادفی

مطالعات مشابه انجام شده پیرامون شاخصهای مالی

بودن تغییرات متهوالی قیمهت سههام ناکاراسهت ،نیهاز بهه

موثر بر کارایی بازار سرمایه با استفاده از تحلیل پوششی

تحلیل سهام شرکتها بر اساس شاخصها و معیارههایی

دادهها نتایجی به شرح زیر دارد:

دارند که ارزش واقعی سهام را نشان بدههد [ .]9یکهی از

آذر و همکهاران ( )4938در پژوهشهی بها اسهتفاده از

شاخصهای اصلی و مههم در تعیهین ارزش ذاتهی سههام

روش تحلیل پوششی دادهها و ارایه دو مدل بهه صهورت

شرکتها تحلیل وضعیت صنعتی اسهت کهه شهرکت بهه

مجتا کارآمدترین و ناکارآمدترین سبدسهرمایه گهذاری

آن تعلر دارد .در واق صهنعتی کهه دارای متیهت نسهبی

را شناسایی کردهاند .در این مطالعه خرو هیههای مهدل

باشههد بههازدهی بهها تر از سههایر صههنای خواهههد داشههت.

 DEAشامل نرخ بازده یک ساله ،نرخ بهازده سهه سهاله،

بنابراین تعیین ایگاه صنای در بهورس اورا بههادار بهه

نرخ بازده پنج سهاله و درآمهد ههر سههم و ورودیههای

تنوع و کفایت اطالعهات در ههت کهاراتر شهدن بهازار

مدل ضریب سهیگما ،ضهریب بتها و نسهبت  P/Eدر نظهر

سرمایه کمک شایانی میکند.

گرفته شده و از  28شهرکت مهورد بررسهی  44شهرکت

یکی از مناسبترین مدل ها برای دستیابی به نگهرش

کارا و به سرمایه گذاران بهرای سهرمایهگهذاری پیشهنهاد

کلی درباره کارایی و ارزش واحهدهها ،تحلیهل پوششهی

شدهاند و  6شهرکت نیهت ناکهارا تعیهین شهدند .فضهلی و

دادههاست؛ این روش که نهوعی تجتیهه و تحلیهل ننهد

منصوری ( )4922شاخصههای کلیهدی سههام را تعیهین

عاملههه محسههوب مههیشههود ،مجموعهههای از مههدلهههای

کرده و کارایی هر یک از این معیارها را ابتهدا بهه روش

برنامهریتی ریاضی است که با نگرش نهادهای-ستادهای

 DEAو سپس به روش  AHPمشخص نموده و معیارهها

به واحدهای تصمیم گیری ،آنها را مهورد ارزیهابی قهرار

را طبر داول  4و  8رتبهبندی کردهاند.

میدهد .مدل DEA4برای تعیین کارایی نسهبی واحهدهها

1. Data Envelopment Analysis
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رتبهبندیبراساسرویکردDEA
جدول( )1
شاخصکلیدی( )DMU

کارایی 

رتبه 

انتخاب سهام با تو ه به نسبت P/E

4/91

8

انتخاب سهام با تو ه گرایشات بازار

0/19

6

انتخاب سهام با تو ه به صنعت

0/21

1

انتخاب سهام با تو ه نسبتE/P

4/22

4

انتخاب سهام با تو ه به سود اعالم شده

0/89

8

انتخاب سهام با تو ه به قدرت نقدشوندگی

0/64

2

انتخاب سهام با تو ه به گتارشهای ارایه شده

4/86

9

رتبهبندیبراساسرویکردAHP
جدول( )2
شاخصکلیدی( )DMU

کارایی 

رتبه 

انتخاب سهام با تو ه به نسبت P/E

0/36

8

انتخاب سهام با تو ه گرایشهای بازار

0/842

8

انتخاب سهام با تو ه به صنعت

0/643

1

انتخاب سهام با تو ه نسبتE/P

4

4

انتخاب سهام با تو ه به سود اعالم شده

0/189

6

انتخاب سهام با تو ه به قدرت نقدشوندگی

0/829

2

انتخاب سهام با تو ه به گتارشهای ارایه شده

0/898

9

و در پایان اینگونه نتیجه گیری شده اسهت ،کهارایی

واق  %89کل شرکتها را شامل میشدند کارا و تعهداد

درخریههدارانی کههه از نسههبت  Eبههه  ،Pنسههبت  Pبههه  Eو

 84شرکت ناکارا شهناخته شهدند .بکهویس )4336( 8در

گتارشهای ارایه شده ،استفاده کرده اند به مراتب بیشتر

پههژوهش خههود ،ارتبههاز ارزش سهههام شههرکتههها بهها

از کسانی بوده که از دیگر شاخصها استفاده نمهودهانهد

متغیرهای بنیادی حسابداری مهرتب بها ارزش را بررسهی

و روش تحلیل پوششی دادهها توان بیشتری در مقایسه با

کرد که نتایج حاصله نشهان داد عالمهتههای متغیرههای

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی مذکور داشهته

بنیادی حسابداری افتایش قابل تو هی در  R2بهه و هود

اسههت .خوا ههوی و همکههاران ( )4921از روش تحلیههل

آورده اند که این خود نشان دهنهده قهدرت تبیهین بیشهتر

پوششی دادهها برای تعیهین سبدسهرمایهگهذاری بهینهه از

متغیرهای بنیادی نسهبت بهه سهود اسهت [ .]3اسهکوایرز

9

کاراترین شهرکتههای پذیرفتهه شهده در بهورس اورا

( )4332به بررسی انتخاب سهام از دیدگاه گراهام و داد

بهادار استفاده کردند .در مدل  ،DEAسه متغیهر ورودی

پرداخته است .ده شاخص مهورد مطالعهه در نههار طبقهه

و نهههار متغیههر خرو ههی مشههابه پههژوهش آذر ()4938

قههرار گرفتنههد :شههاخصهههای قیمههت گههذاری پههنج سههاله

انتخاب شده و پس از حل الگوی  CCR4ورودی محور

(شههامل :قیمههت بههه درآمههد و قیمههت بههه ارزش دفتههری)،

از بین  30شرکت مورد بررسی تعداد  83شرکت که در

نسبت های سودآوری پنج سهاله (شهامل :حاشهیه سهود و

1. Charnes, Cooper & Rhodes

2. Beckwith
3. Squyres
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بازده حقو صاحبان سهام) ،نرخ رشد پنج ساله (شهامل:

سرمایه گذاری مجدد بهه بهازده حقهو صهاحبان سههام،

درآمد ههر سههم ،فهروش و ارزش دفتهری ههر سههم) و

نرخ سرمایهگذاری مجدد به مقدار قیمت بهه درآمهد در

نسبت های اهرم مالی پنج ساله (شامل :نرخ پوشش بهره،

پنج سال ،نرخ سرمایهگذاری مجدد به مقهدار قیمهت بهه

حقو صاحبان سهام بهه دارایهی هها و ریهان نقهدی بهه

درآمد در یک سهال و نسهبت نوسهان قیمهت طهی یهک

بدهی) .پس از محاسبه این شاخصها برای شرکتههای

سال .بر اساس اطالعهات بهه دسهت آمهده توسه بیهک

فعال در هر صنعت ،از ترکیهب نسهبتههای اههرم مهالی،

ویت ،با ترکیب این معیارها در اسهتراتژیههای مختلهف

نسبت های سودآوری و نرخ رشد معیاری به نام عملکرد

سرمایه گهذاری ،یهک مهدل ننهد متغیهری در شناسهایی

محاسبه شد و از طریر مقایسه صورت گرفته بهین معیهار

اورا بهادار با بازده مورد انتظار کم و زیاد در بازارهای

عملکرد با قیمت گذاری مبنایی برای خرید سههام برتهر

شههش گانههه ارایههه شههد .ابوکههاری ( )4333تعههدادی از

معرفی شهد .پهاور و مهک مهولن )8000( 4بها اسهتفاده از

الگوهای قیمت گذاری سهام را کهه بهر مبنهای تجتیهه و

روش تحلیههل پوششههی دادهههها معیارهههای قههوی و سههایر

تحلیل بنیهادی اسهت ،در بهورس کانهادا آزمهایش کهرد.

معیارهههای عملکههرد را در مجموعهههای از اورا بهههادار

نتیجه این مطالعات نشان میدههد کهه متغیرههای تحلیهل

متمایت کردنهد .آنهان بیهان کهردهانهد کهه انتخهاب اورا

بنیادی نقش مهمی در قیمت گذاری سهام ایفا میکننهد

بهادار میتواند نمونههای از مسهایل تصهمیمگیهری ننهد

[.]8

معیاره باشد .در این پژوهش شاخصهای ورودی شهامل

در پژوهش های گذشته از روشهای تصمیم گیهری

نسههبت قیمههت بههه سههود ،بتهها و انحههراف معیههار بههازده و

نند معیهاره بهرای تعیهین شهرکتههای کهارا در بهورس

شاخصهای خرو ی شامل نرخ بازگشت سهرمایه ،9 ،4

استفاده شده اسهت ،امها در پهژوهش حاضهر بهه مقایسهه

 2و 40ساله و سود هر سهم است .در این پژوهش با حل

شرکتها در داخل یک صنعت بسنده نشده و تالش بهر

مههدل تحلیههل پوششههی دادهههها  422شههرکت بههتر

در

ایهن اسههت بهها تحلیههل سههام شههرکتهههای بههورس اورا

امریکا بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که استفاده

بهادار تهران ،بررسی امعی از صهنای بهورس بهه عمهل

از روش  DEAبه تصمیم گیرنده کمک میکنهد اورا

آید و پس از رتبهبندی صنای ناکارا ،پیشنهادی در برای

بهادار مناسب را انتخاب کند .همچنین مشخص شد کهه

کارایی هرنه بیشتر آنها صورت پذیرد.

برای کارا شدن هر یک از اورا بهادار زم اسهت نهه
مقدار بهبود در خرو یها و ورودیها صهورت گیهرد.
ژرمی بیک ویت ( )8004انتخاب سههام در شهش بهازار
سهام (کانادا ،آلمان ،فرانسه ،استرالیا ،انگلستان و ژاپهن)
را طی سالهای  4322تا  4336بررسی نمهود .متغیرههای
مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :نسبت قیمت به
درآمد ،نسبت قیمت به ریان نقهدی ،نسهبت قیمهت بهه
ارزش دفتری ،بازده حقو صاحبان سههام ،نسهبت نهرخ
1. Powers & McMullen

تکنیکهاایتمامیگریاریدرباورساوراق
بهادار 
روشهههای متنههوعی بههرای تحلیههل وضههعیت سهههام
شرکتها و ود دارد از مهمترین این روشها مهیتهوان
روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را نام برد.
رویکرد بنیادی و مدلهای مهورد اسهتفاده در آن از
دهه  4390مطرح بوده ،اما پس از نگ ههانی دوم بهه
صورت کاربردی و نظری مورد تو ه قرار گرفته اسهت.
بنیادگراها به تغییرات تصادفی قیمتها معتقدند و اظههار
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میدارند که تغییرات تاب روند مشخصی نیست .در واق

محاسبه کرد .در هت هر نه شفافتهر شهدن عملکهرد

تغییرات قیمت را فاقد حافظه میدانند .تمرکهت آنهان بهر

شرکتها نتایج تحلیل نسبتهای مالی هر شهرکت بایهد

ارزش ذاتههی اورا بهههادار اسههت و بههر ایههن باورنههد کههه

با نتهایج تحلیهل سهایر شهرکتههای مو هود در صهنعت

ارزش هر سهم به طهور علمهی قابهل تعیهین اسهت .بهرای

مقایسههه شههود .پههس از بررسههی شههرای اقتصههاد ملههی،

تعیهههین ارزش ذاتهههی بایهههد اقتصهههاد ملهههی ،صهههنای و

وضعیت صنعت و وضعیت شرکت ایهن موضهوع مهورد

شرکتهای آن صنعت را بها تکیهه بهر تمهامی اطالعهات

تو ه قهرار مهی گیهرد کهه آیها قیمهت سههام شهرکت بهه

مو ود مورد مطالعه قهرار داد .از آنجهایی کهه وضهعیت

درستی تعیین شده است یا نه؟ ارزش سههام واحهدها در

اقتصههادی کشههور در آینههده بههر سههودآوری شههرکتههها

این روش با تکیه بر علوم مختلف از قبیل آمار ،اقتصهاد،

تأثیرگههذار خواهههد بههود ،لههذا تجتیههه و تحلیههل اوضههاع

اطالعات مالی و با تو ه بهه فرصهتههای آتهی بهرآورد

اقتصادی و تغییهرات آن امهری ضهروری اسهت .در ایهن

میشود [.]1

مرحله شاخص های مهمی نهون تهورم ،کسهری بود هه

در دیدگاه فنی گفته میشود که قیمهتههای آینهده

دولت ،تهراز تجهاری ،نهرخ ارز و مهواردی از ایهن قبیهل

مههنعکس کننههده قیمههتهههای گذشههته هسههتند و بههرای

بررسی میشهوند .وضهعیت صهنعتی کهه شهرکت در آن

پیشبینی قیمت های آینهده بهه طهور اختصاصهی بایهد از

قرار دارد تأثیر قابهل تهو هی بهر نحهوه فعالیهت شهرکت

نظریه قیمت استفاده شود .منطقی که در پشت این نظریه

دارد .در صورت نامطلوب بودن وضعیت صنعت بهترین

است وابسته بهه فرضهیه ههایی اسهت کهه فشهار عرضهه و

سهام مو ود در این صنعت نیت نمی تواند بازده مناسهبی

تقاضا را در این امر مهم میدانند و نون عرضه و تقاضا

داشته باشد .در واق سهام ضعیف در صنعت قوی ،بهتهر

تحت تأثیر حوادث اقتصادی غیر منتظهرهای هسهتند کهه

از سهام قوی در صهنعت ضهعیف اسهت .در ایهن مرحلهه

در آینههده بههرای سههرمایهگههذاران پههیش مههیآیههد ،بسههیار

ههدف تشههخیص موقعیههت فعلههی صههنعت و رونههد رشههد

مشههکل اسههت کههه یههک مههدل تحلیلههی بههرای حرکههت

آینههده آن اسههت [ .]1در بحههت تشههخیص متیههت نسههبی

قیمههتههها در آینههده ارایههه کههرد [ .]9هههدف اصههلی

صههنای در نظههر گههرفتن رونههد بههازده تههاریخی صههنعت و

تحلیلگههران تکنیکههی ترسههیم رونههد قیمههتههها ،تهیههه

تعیین دامنه نوسانهها و یها رونهد حرکتهی بهازده ،تعهداد

نمودارها ،بررسی نوسانها و پیشبینی آینده است .آنهان

شرکتهای حاضر در صنعت و نیت اطالعهات و اخبهار و

بر این باورند که ارزش ذاتی سهام قابل محاسبه نیست و

مصوبههای دولتی اعم از حمایتهای دولتی یا سهبدهای

انتخههاب سهههام بایههد بههر اسههاس نمههودار صههورت گیههرد.

حمایتی زم است [ .]8پس از تعیین صهنعت مناسهب از

تحلیلگران تکنیکال با رسم منحنی تغییرات قیمت ،زمان

بین شرکتهای مو ود در صنعت ،شرکتی که سهالمت

خرید و فروش سهام را تخمین میزنند .تحلیل تکنیکهال

مالی مطمئنی دارد ،انتخاب میشود .این انتخاب غالبها از

بر خالف روش بنیادی در بورس ایران بسیار نوپاسهت و

طریر بررسی صورتهای مالی مربوز به شرکت انجهام

عمهههال مهههدت زیهههادی از طهههرح عمهههومی ایهههن روش

می گیرد .با تحلیل این صورتهها مهیتهوان نسهبتههای

نمیگذرد .به همین دلیل منهاب اطالعهاتی بهرای تحلیهل

مالی سودمندی نون نسبت های سودآوری ،نسبتههای

تکنیکی در بورس بسیار اندک است [.]1

نقههدینگی ،نسههبتهههای قیمههت و نسههبتهههای کههارایی را
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تحلیلپوششیدادهها ( )DEA


الگویمورداستفادهازنظرماهیت 

تحلیهههل پوششهههی دادههههها یکهههی از روشههههای

الف) دیدگاه ورودی محور(داده گرا) :در صورتی

تصمیمگیری نند معیاره مبتنهی بهر برنامهه ریهتی خطهی

که در فرآیند ارزیابی ،مجموع موزون ستادههای واحهد

است که برای اندازه گیری کارایی نسبی مجموعههای از

هدف حداکثر شده و مجموع مهوزون دادههها معهادل 4

واحدهای همگن به کار مهیرود .فهارل 4در سهال 4326

قرار گیرد ،الگوی مورداستفاده داده گراست.

فرمول کارایی را به صورت رابطه  4مطرح کرد:

مدل ()9

مدل ()4

در این تعریهف از کهارایی کهه بها نهام مهرز کهارایی
فارل 4شناخته میشود ،با استفاده از رواب ریاضهی مهرز
کههههارا مشههههخص و برحسههههب دور افتههههادگی واحههههد
تصمیمگیری ( )DMUاز مرز تعیهین شهده ،کهارایی آن
اندازه گیری مهیشهود .ایهن رابطهه بهه شهکل زیهر بهرای
سنجش کارایی نسهبی  nواحهد ،بهه کمهک  mشهاخص
ورودی و sشاخص خرو هی متعهدد و غیهر قابهل قیهاس

ب) دیهههدگاه خرو هههی محهههور (سهههتاده گهههرا) :در
صورتی که در فرآیند ارزیابی ،مجموع موزون دادههای
واحد هدف را حداقل کرده و مجموع موزون سهتادههها
را معادل  4قرار دهیم ،الگوی مورد اسهتفاده سهتاده گهرا
است.
مدل ()1

مورد استفاده قرار میگیرد:
مدل ()8

در فرمهههول فهههو  :viوزن ورودی iام :xij ،میهههتان
ورودی iام بههرای واحههد jام :ur ،وزن خرو ههی rام و :yrj
میتان خرو ی rام برای واحد jام است.
به این ترتیب روش  DEAبا ارزیابی کارایی نسهبی،
بازده DMUها را بدون ههی گونهه اطالعهاتی در مهورد
محصول و قیمت ورودیها اندازه گیری میکند [.]48

استفاده از الگوی  DEAبرای ارزیابی نسبی واحدهها
نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی ماهیت الگو و بازده بهه
مقیاس است:

الگویمورداستفادهازنظربازدهبهمقیاس 
هنگام ارزیهابی مقایسههای واحهدها ،نخسهتین مسهأله
روششناسی که باید مورد تو ه قرار گیرد ،بازده نسبت
به مقیاس اسهت .اگهر بهازده بهه مقیهاس ثابهت باشهد ههر
مضربی از ورودیهها ،همهان مضهرب از خرو هیهها را
تولید میکند .الگوی  CCR 8بازده به مقیاس واحدها را
ثابهت فهر
بتر

مهیکنهد ،بنهابراین واحهدههای کونهک و

با هم مقایسه مهیشهوند و اگهر بهازده بهه مقیهاس

متغیر باشد ،ههر مضهربی از ورودیهها ،مهیتوانهد همهان
مضرب از خرو یها یا کمتهر از آن یها بیشهتر از آن را،

1. Farrel

2. Charnes, Cooper & Rhodes
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در خرو یها تولید کند .الگوی  4BCCبازده به مقیاس
را متغیر فر

نبایهههد بترگتهههر از یهههک سهههوم مجمهههوع واحهههدهای
تصمیمگیری باشند )) ،)n˃3(m + sبنهابراین بها بررسهی

میکند [.]2



مطالعات پیشهین ورودیهها و خرو هیههایی کهه دارای

تعیینمتغیرهایورودیوخروجی 


اولویت هستند ،طبر دول  9انتخاب شدند.

یکی از محدودیتهای مدل تحلیل پوششی دادههها،
این است که مجمهوع ورودیهها و خرو هیههای مهدل

هاوخروجیهایمدل


)ورودی
جدول(3
متغیر 

سود

نسبت

ساالنه 

EبهP

ارزش شاخص  شاخص
بازاری  سیگما 

بتا 

ماهیت

خرو ی

خرو ی

ورودی

ورودی

ورودی

وزن

U1

U2

V1

V2

V3

خصهاومحاسبهآنها

ماهیت شا

 -9ارزش بازاری :ارزش بازاری هر صنعت همواره

 -4بازده سا نه :عایدی حاصهل از سهرمایهگهذاری

برابههر اسههت بهها ارزش نقههدی آن صههنعت کههه از حاصههل

در هر ورقه بهادار از دو بخش مبلغ دریافتی بابهت سهود

ضرب تعداد سهام در قیمت بازار برای سهال 38محاسهبه

ورقه و منفعت یها ضهرر ناشهی از تغییهر قیمهت در طهول

4

شده است.

دوره سههرمایهگههذاری تشههکیل مههیشههود .در محاسههبه

 -1سیگما :ایهن شهاخص یکهی از عوامهل مهؤثر بهر

شاخص بازده ،براساس دیدگاه تکنیکی تنها بخهش دوم

رفتار سرمایه گذاران است .هرنه میهتان انحهراف بهازده

عایدی به عنوان سود در نظهر گرفتهه شهده کهه از رابطهه

دورههای گذشته نسبت بهه میهانگین بهازده بیشهتر باشهد،

زیر محاسبه میشود:

ریسک سهم با تر رفته و ارزش آن کمتر خواههد بهود.

مدل ()2

این شاخص بهرای ههر شهرکت حاصهل انحهراف معیهار

Pt  Pt 1
Pt 1

Dt 

بههازده  48ماهههه اسههت و بههرای هههر صههنعت بههر حسههب
شرکتهای عضو آن محاسبه میشود.

در فرمول فهو  :Dtبهازده ناشهی از تغییهر قیمهت در
طول یک سال :Pt ،قیمت انتهای سهال  38و  :Pt-1قیمهت

مدل ()8

ابتدای سال  38است .بازده هر صنعت از میانگین وزنهی
بازده شرکتهای عضو آن صنعت به دست میآید.
 -8نسبت  Eبهه  :Pآن بخهش از عایهدی سههام کهه
مربوز به مبلغ دریافتی بابت سود است ،در معیار  E/Pبه
صورت قیاس میتان سهودآوری بها قیمهت سههام لحها
میشود .این معیار که به نوعی بیانگر بهازده سههام اسهت
برای هر صنعت به طور سا نه محاسبه شده است.

در این رابطه  :میانگین بازدهههای ماهانهه :rt ،بهازده
ماه  tو  :nتعداد بازدهها ( )48است.
 -2بتهها :براسههاس مههدلهههای متعههدد از ملههه مههدل
قیمتگذاری دارایهیههای سهرمایهای ( ،)CAPMمهدل
1 Banker, Charnes & Cooper
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شارپ و دیگر مدلهای عاملی بازده و ریسک سههام تها

روشپژوهش 

حد زیادی به بازده و ریسک بازار وابسته است .به بیهانی

ایههن پههژوهش از نظههر هههدف کههاربردی و از نبههه

 %90واریانس بازده هر سهم به عامل بهازار بسهتگی دارد

گههردآوری دادهههها توصههیفی اسههت .بههرای گههردآوری

و  %40واریانس بازده را میتوان به حساب عامل صنعت

اطالعههات مربههوز بههه مبههانی نظههری ،از پههژوهشهههای

گذاشههت [ .]6بههرای محاسههبه بتهها ،ابتههدا بههازده  48ماهههه

کتابخانهای استفاده شده و متغیرهای ورودی و خرو ی

شرکتهای نماینده ههر صهنعت و بهازده  48ماههه بهازار

مدل با استفاده از مطالعهات مشهابه پیشهین و مصهاحبه بها

محاسههبه و سههپس شههاخص بتهها از رابطههه زیههر محاسههبه

صههاحبنظران عرصههه مههالی تعیههین شههدهانههد .بههرای تعیههین

گردیده است.

مقادیر کمی شاخص هها از پایگهاهههای سهازمان بهورس

مدل ()6

اورا بهههادار و مرکههت پههردازش اطالعههات مههالی ایههران
استفاده شده است .تمامی داده ههای مه آوری شهده،

در فرمههول فههو  :riبههازده سهههام  iو :rmبههازده بههازار
است .ریسک صنعت نیت در نهایت به صهورت میهانگین
وزنههی بتههای شههرکتهههای عضههو هههر صههنعت محاسههبه
مههیشههود .دو معیههار بههازده و  E/Pکههه سههرمایهگههذاران
همواره به دنبال افتایش آن هستند ،به عنوان خرو هی و
معیارههای بتها و سهیگما و نیهت ارزش بهازاری بهه عنهوان
ورودی مهههدل  DEAمنظهههور مهههیشهههوند .در محاسهههبه
شههاخصههها بههرای هههر صههنعت از میههانگین شههاخص
شرکتهای عضو آن صنعت استفاده میشهود ،نهرا کهه
دادههای اطالعاتی تمایل زیادی به سمت میانگین خهود
دارند و تا زمانی که شهرای خاصهی ایجهاد نشهود ،ایهن
تمایل میتواند پایدار باشد .پهس از گهردآوری دادههها،
بازده مربوز به صنای قند و شکر و استخراج کانههههای
فلتی منفی شد که بیانگر زیان صنای مذکور اسهت و از
آنجایی که امکان ورود دادهها با ضرایب منفی در مهدل
 DEAو ود ندارد ،بهرای اصهالح ایهن ضهرایب تمهامی
دادههای مربوز به سود با قهدر مطلهر منفهیتهرین سهود
حاصله م شده و سود صهنعت قنهد و شهکر بها ارزش
صفر وارد مدل شد.

ابتدا به وسیله صفحه گسترده  Excelپهردازش و الگهوی
انتخابی  DEAاز طریر نرم افتار  QSBحل شد.
اهدافپژوهش 
هدف اصلی پژوهش ،رتبهبندی صنای بورس اورا
بهادار تهران اسهت کهه گهامی در ههت حرکهت بهازار
سرمایه به سوی کارایی بهه شهمار مهیآیهد .ذیهل ههدف
مذکور به اهداف فرعی زیر نیت پرداخته میشود:
 کههاربرد ننههدین شههاخص بههرای سههنجش میههتانکارایی صنای بورس اورا بهادار؛  -ارایه مر

کهارا،

برای هر یک از صنای غیر کارا.

جامعهآماری 
امعه آماری کلیه صنای مو هود در بهورس اورا
بهادار تهران هستند که برای بررسی شهرای زیهر را دارا
باشند:
 -4صههنعت مههورد مطالعههه ،حههداقل از  1شههرکت
بورسی تشکیل شده باشهد؛  -8در سهال  4938معهامالت
مربوز به شرکتهای آن صنعت انجام شده و اطالعات
مالی مورد نیاز پژوهش را طی این سهال بهه طهور کامهل
ارایه کرده باشد.
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بر این اساس از  92صنعت مو ود در بهورس اورا

میدهد و این امر کمتر با واقعیت مطابقهت دارد ،از ایهن

بهادار ،نمونه ای منتخب شامل  48صنعت در نظر گرفتهه

رو الگوی مورد استفاده  CCRدر نظر گرفته شده است.

شههده و مههورد مطالعههه قههرار گرفههت .بههرای مطالعههه هههر



صنعت ،بر حسب قاعده پارتو ،شرکتهایی که بهیش از

یافتههایپژوهش 

طبههر تقسههیمبنههدی سههازمان بههورس و اورا بهههادار

 %20از ارزش آن صنعت را تشکیل میدادند ،بهه عنهوان
نماینده صنعت انتخاب و دادههای مربوز به آنهها مه

تهران ،مجموعه شرکتهای عضو بورس در  92صهنعت

آوری و پردازش شده است.

طبقهبندی میشوند که بهر اسهاس شهرای تعریهف شهده
برای نمونه مورد مطالعه  86شرکت در قالب  48صهنعت
بررسی شده و با تعیین کارایی نسبی رتبهبندی شهدهانهد.

الگویانتخابی( )CCR
با تو ه به این که سرمایهگذاران همهواره بهه دنبهال

پس از انهدازگیری متغیرههای ورودی و خرو هی بهرای

افتایش بهازده سهرمایهگهذاری خهود هسهتند و از طرفهی

صنای مورد بررسی ،دادهها در  48مدل طراحی شده ،به

متغیرهای خرو ی الگو متناسب بها سهودند ،بها انتخهاب

وسیله نهرمافهتار QSBحهل شهده و نتهایج اولیهه کهارایی

الگههوی ورودی محههور بههازده سههرمایهگههذاری حههداکثر

مربههوز بهههDMUههها در ههدول شههماره  1نشههان داده

خواهد شهد .الگهوی  DEAبها ،بهازده نسهبت بهه مقیهاس

شدهاند.

متغیر ( )BCCتعداد بیشهتری از واحهدهها را کهارا نشهان


ورتبهبندی

جدول()4کارایینسبیصنایع
کارایینسبیاولیه

رتبه

صنعت 
خودرو و ساخت قطعات

0/821

8

سیمان ،آهک و گ

0/324

8

محصو ت غذایی و آشامیدنی به ت قند و شکر

0/939

3

فلتهای اساسی

0/386

9

0/8

6

قند و شکر

0/826

2

امالک و مستغالت

0/328

4

استخراج کانههای فلتی

0/169

2

فرآوردههای نفتی،کک و سوخت هستهای

0/293

1

صنایعکارا 
بانکها و موسسههای اعتباری

4

4

مواد و محصو ت دارویی

4

4

4

4

کاشی و سرامیک

4

4

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

4

4

محصو ت کاغذی

4

4

سایر محصو ت کانی غیر فلتی

4

4

ماشین آ ت و تجهیتات

ستیک و پالستیک

 / 81مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال سوم ،شماره دوم ،شماره پیاپی (نهم) تابستان 4931

طبر نتایج بهدست آمده  6صنعت شهامل بانهکهها و

رتبهههبنههدی مههیشههوند :صههنعت امههالک و مسههتغالت بهها

مؤسسههههههای اعتبههاری ،مههواد و محصههو ت دارویههی،

کارایی نتدیک به  4کمتهرین فاصهله از مهرز کهارایی را

سههتیک و پالسههتیک ،کاشههی و سههرامیک ،رایانههه و

دارد ،پس از آن صهنای سهیمان ،آههک و گه  ،فلهتات

فعالیتهای وابسته بهه آن ،محصهو ت کاغهذی و سهایر

اساسی ،فرآوردهههای نفتی،کهک و سهوخت هسهته ای،

محصو ت کهانی دارای کهارایی برابهر  4هسهتند؛ یعنهی

قند و شکر ،خودرو و سهاخت قطعهات ،ماشهین آ ت و

فعالیت آنها براساس معیارهای انتخابی ،طی دوره مهورد

تجهیتات ،استخراج کانه های فلتی و در نهایت صهنعت

بررسی به شکل بهینهه صهورت گرفتهه اسهت 3 .صهنعت

محصههو ت غههذایی و آشههامیدنی بهها کههارایی 0/939

دیگر ،بر حسب کاراییهای حاصل شده به ایهن ترتیهب

بیشترین فاصله از مرز کارا را به خود اختصاص دادهاند.


جدول()5مجموعهمرجعصنایع 
صنعت 
خودرو و ساخت قطعات
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

سیمان ،آهک و گ
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

محصو ت غذایی وآشامیدنی
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

فلتات اساسی
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

ماشین آ ت و تجهیتات
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

قند و شکر
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

امالک و مستغالت
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

استخراج کانههای فلتی
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

فرآوردههای نفتی
وزن واحدمر

در بهبود کارایی

مرجع 1

مرجع 2

مرجع 3

مرجع 4

بانکها و مؤسسههای اعتباری

محصو ت دارویی

ستیک و پالستیک

کاشی و سرامیک

0/4828

0/0838

0/0824

0/1222

بانکها و مؤسسههای اعتباری

ستیک و پالستیک

کاشی و سرامیک

_

0/8082

0/9984

0/2128

_

محصو ت دارویی

سایر محصو ت کانی

_

_

0/0698

0/9932

_

_

بانکها و مؤسسههای اعتباری

محصو ت دارویی

رایانه وفعالیتهای وابسته

_

0/8209

0/8834

0/2818

_

ستیک و پالستیک

محصو ت کاغذی

_

_

0/8090

0/8498

_

_

محصو ت دارویی

ستیک و پالستیک

_

_

0/0880

0/6203

_

_

محصو ت دارویی

ستیک و پالستیک

_

_

0/8231

0/2199

_

_

بانکها و مؤسسههای اعتباری

رایانه وفعالیتهای وابسته

_

_

0/9062

0/1289

_

_

بانکها و مؤسسههای اعتباری

محصو ت دارویی

رایانه وفعالیتهای وابسته

_

0/1461

0/4084

0/1188

_

در مرحله اول حل مدلهای مربهوز بهه ههر یهک از

DMUههها در نظههر گرفتههه مههیشههود کههه بههر حسههب وزن

صنای  ،عالوه بهر گهتارش کهارایی غیربهینهه واحهدهای

محاسبه شده ،با اصالح ورودیها در مهدلههای ورودی

ناکارا ،یهک سهری واحهد مر ه بهرای هریهک از ایهن

محور مو ود ،هر صنعت میتوانهد بهه کهارایی 4؛ یعنهی
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کارایی واحدهای مر

خود نتدیک شهود .در هدول

شماره  2مجموعهه مرا ه نظیهر ههر صهنعت و وزن ()λ
محاسباتی برای نتدیک شدن به مرز کارایی ارایهه شهده

است .در نهایت صنای مذکور با الگهوبرداری از صهنای
مر

پیشنهاد شده میتوانند خرو یهای خهود را طبهر

دول شماره  8بهبود دهند.

)مقادیراصالحشدهخروجیهایمدل 

جدول(6
بتا 

ارزشبازاری

ارزشبازاری

سیگما 

سیگما 

بتا 

اولیه 

اولیهاصالحشده 

اولیه 

اصالحشده 

اولیه 

68121/486

28886/304

0/434

0/494

4/838

0/228

29338/029

28142/288

0/434

0/422

4/222

4/928

محصو ت غذایی و آشامیدنی

92021/886

2409/042

0/829

0/444

4/212

0/806

فلتات اساسی

146832/999

489969/949

0/469

0/486

0/621

0/690

ماشین آ ت و تجهیتات

4069/620

8282/662

0/868

0/492

4/692

4/019

قند و شکر

40821

6084/418

0/848

0/022

0/289

0/282

امالک و مستغالت

81288/486

81986/181

0/848

0/438

0/282

0/213

استخراج کانههای فلتی

882922/2

486014/293

0/432

0/038

4/1888

0/8222

فرآوردههای نفتی

990222/82

468843/028

0/428

0/494

0/340

0/681

صنعت 
خودرووساخت قطعات
سیمان ،آهک و گ

اصالح
شده 

متغیر ارزش بازاری یک متغیر ورودی در مدل ارایه

کل بازار همهواره برابهر  4اسهت و در سهایر بخهشههای

شده محسوب میشود که با تو ه به مقدار ریسک بایهد

بازار زیاد یا کم شدن این نسبت بیانگر تغییرات مثبهت و

مقدار کمتری به خود می گرفت .لذا ،در صورت حفه

یا معکوس سهام با تغییرات بازار است .بهر اسهاس مهدل

یهها افههتایش ارزش بههازار صههنعت بایههد در سههایر معیارههها

تعریهف شهده و منطهر حهداقل سهازی ریسهک ،مقههادیر

تجدید نظر کرد .همانطور که در دول  8قابل مالحظه

پیشنهاد شده بیانگر کاهش این متغیر برای تمامی صهنای

است اکثر صنای برای رسیدن به کهارایی مطلهوب بایهد

ناکارا است .انحراف معیار بازده نیت که ریسهک صهنای

برای حف ارزش بازاری باید سایر مولفهها را به نحهوی

را به شکلی دیگر مطرح میکند ،در همهه صهنای بهرای

تعدیل کنند که با این مقدار سرمایه بهه کارگرفتهه شهده

رسیدن به بهینگی قابلیت بالقوه کاهش را دارد.

نتیجه بهتهری از فعالیهت صهنعت حاصهل شهود .البتهه بهر
اساس نتایج به دسهت آمهده ،در مهورد برخهی از صهنای

نتیجهریری 


قابلیت افهتایش ایهن متغیهر و هود دارد ،علهت ایهن امهر

بههورس اورا بهههادار یکههی از ا ههتای اصههلی بههازار

مقادیر سایر متغیرها و عوامل بنیادی اثرگذار بر کهارایی

سرمایه به شمار می رود که بها کهارایی روزافهتون خهود

این صنای است؛ مثال در مهورد صهنعت ماشهین آ ت و

می تواند ابتار مفیدی برای دولتهها و اقتصهاد کشهورها

تجهیههتات ایههن افههتایش ارزش ،بهها کههاهش قابههل تو ههه

باشههد .از مهمتههرین عوامههل مههوثر بههر کارآمههدی بههازار

ضریب سیگما بران می شود .ضمن این کهه متغیرههای

سههرمایه ،در دسههترس بههودن اطالعههات و شههفاف سههازی

خرو ی این صنعت در سطح مطلوبی قرار دارنهد .بتهای

و وه تصمیمگیری در این بازار است .اطالعهات کهافی
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در ایهههن زمینهههه امکهههان تصهههمیمگیهههری معطهههوف بهههه

منابع

شاخصهای متعدد را فراهم میآورد که خهود زمینههای

[ ]4آذر ،عههادل؛ خسههروانی ،فرزانههه؛ اللههی ،رضهها.

برای تصمیمهای مطمهئن و سهودآور اسهت .در راسهتای

( .)4938کاربرد تحلیل پوششهی دادههها در تعیهین

این مسأله بهرهگیری از روشههای تصهمیمگیهری ننهد

پرتفوی کارآمدترین و ناکارآمدترین شرکت های

معیاره و از مله تکنیک تحلیل پوششی دادههها در ایهن

حاضر در بورس اورا بهادار تهران ،پژوهشههای

پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .با هدف ارتقهای

مدیریت در ایران.80-4 :4 ،6 ،

سطح سودآوری سرمایه گذاران و کارایی صنای بورس

[ ]8ابتری ،مهدی؛ سامتی ،مرتضهی؛ دلبهری ،مههدی.

ایههران ،بهها تعیههین شههاخصهههای بنیههادی و مهههم  48مههدل

( .)4924کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبهی

تحلیل پوششی دادهها که هر یک شامل  46محهدودیت

در تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس

و  2متغیر هستند ،طراحی و بررسی شد .با حل مدلههای

اورا بهادار تهران ،برنامه و بود ه.86-9 ،66 ،

مذکور  6صهنعت کهارا و  3صهنعت غیرکهارا تشهخیص

[ ]9انههواریرسههتمی ،علههیاصههغر؛ خههتن لههو ،محسههن.

داده شده و صنای ناکارا طبر دول شماره  1رتبهبندی

( .)4922بررسی مقایسهای رتبه بندی شهرکتههای

شههدند و در هههت کههارا شههدن هههر یههک از آنههها

برتر بر اساس نسبتهای سهودآوری شهاخصههای

پیشنهاداتی در قالب بهبود در خرو یههای مهدل CCR

بورس اورا بهادار تهران ،بررسیهای حسهابداری

ارایه گردیهد .مهدل ارایهه شهده بها کنهار ههم قهرار دادن

و حسابرسی.19-82 :19 ،

متغیرهای ریسک و بهازده و اسهتفاده از آنهها در قالهب

[ ]1حجابی ،روح اله .)4928( .بررسی متدولوژیههای

مدل تحلیل پوششی نشان داد کهه امکهان بهبهود عوامهل

تحلیل و ارزشیابی سهام بها محوریهت نسهبت ،P/E

انتخهاب شهده بههرای صهنای ناکههارا و هود دارد .مقههادیر

بانک و اقتصاد.82-82 :22 ،

پیشنهاد شده می تواند الگوی مناسبی برای صهنای و نیهت

[ ]2خوا هوی ،شهکراله؛ سهلیمیفهرد ،علیرضها؛ ربیعهه،

سرمایهگذاران باشد .به عبارتی مهیتهوان گفهت تناسهب

مسعود .)4921( .کاربرد تحلیل پوششی دادههها در

بین مقهادیر ورودی و خرو هی ،مسهیری مناسهب بهرای

تعیین پرتفهوی از کهاراترین شهرکتههای پذیرفتهه

صنای برای رسیدن به کهارایی مطلهوب ترسهیم خواههد

شهده در بهورس اورا بههادار تههران ،مجلهه علهوم

کههرد و بههرای سهههامداران نیههت راهنمههایی اسههت کههه در

ا تماعی و انسانی دانشگاه شیراز.19 :88 ،

صورت نتدیک شدن مقادیر متغیرهای مذکور به میهتان
بهینه سبدسرمایهگذاری خود را بهبود بخشند .ضمن این
که روش مطرح شده با دقهت مناسهبی اسهتفاده شهد ،بهه

[ ]8شهدایی ،محمدعلی .)4922( .ارزشهگذاری سههام
بر مبنای  ،P/Eتهران ،نالش.
[ ]6طالههب نیهها ،قههدرت ال؛ برزیگههر ،هههاد.)4926( .

طههوری کههه ورودیههها و خرو ههیههها بههه درسههتی بههرای

ارزیابی ریسک شرکتهای دارویی بهورس اورا

سیستم مورد بررسی تعریف و محاسبه شوند.

بهههادارتهران ،فصههلنامه بههورس اورا بهههادار:9 ،4 ،
.94-2
[ ]2فضلی ،صهفر؛ منصهوری ،صهالح .)4922( .مقایسهه
رویکههرد تحلیههل پوششههی دادهههها و فراینههد تحلیههل
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سلسله مراتبی در رتبهبنهدی شهاخصههای کلیهدی

 مطالعههات،تصههمیم گیههری خریههد و فههروش سهههام
.81-4 :42 ،8 ،مدیریت صنعتی
 حمیدرضا؛، آرش؛ گنجی، بیتا؛ تحریری،] مشایخی3[
 تههأثیر متغیرهههای.)4923( . محمدرضهها،عسههگری
کههالن اقتصههادی بههر رابطههه بههین متغیرهههای بنیههادی
،مسههتخرج از صههورتهههای مههالی و بههازده سهههام
.403-486 :48 ،9 ،فصلنامه بورس اورا بهادار
[10] Beckwith, J. (2001). Stock Selection
in Six Major Non-U.S Markets, Journal of
Investing,. 10,. 2,. 37-44.
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