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Abstract
One of the essential actions for perfect investment in the stock market is to consider various criteria in stock selection. One
of these criteria is economic value added. By combining risk and return measures with economic value added, dividends and
kurtosis and skewness coefficients; and using goal programming, a model that can lead to the most optimal portfolio can
designed. The analysis of hierarchical process (AHP) was used to calculate the importance of the model criteria. In this
study, comparison of the results was done between the ideal of economic value in the absence aspirations of dividends and
vice versa and presence of both the ideals and Markowitz model. The research findings showed that the proposed model of
this study has a higher return to risk ratio, compared to other models tested in this study such as Markowitz model, and
subsequently the proposed model leads to a greater return.
Keywords: Hybrid approach, Economic value added, Dividends, Goal programming, Portfolio optimization
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چکیده
 ازجملۀ این. توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است،یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایهگذاری صحیح در بازار سهام
 سود تقسیمی و، شاخصهای ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزودۀ اقتصادی، بدینمنظور. ارزش افزودۀ اقتصادی را میتوان نام برد،معیارها
. الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینهترین سبد سهام منجر میشود،ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی
 مقایسهای در نتایج، در این پژوهش.) انجام شدAHP( محاسبۀ میزان اهمیت معیارهای الگو با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
حاصل از حضور آرمان ارزش افزودۀ اقتصادی در قبال نبود آرمان سود تقسیمی و برعکس و حضور هر دو آرمان و الگوی مارکوتیز انجام
 نسبت بازده به ریسک بیشتری از دیگر الگوهای مدّنظر این پژوهش مانند الگوی، نتایج پژوهش نشان داد حضور هر دو آرمان.شده است
. بازده بیشتری را نیز به ارمغان میآورد،مارکویتز دارد و درنتیجه
. سود تقسیمی، رویکرد ترکیبی، بهینهسازی سبد سهام، الگوسازی آرمانی، ارزش افزودۀ اقتصادی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
سرررمایهگررذاری در دنیررای امررروز ،پایرره و اسررا

مجموعه ای از اهدام چندگانه اسرت کره انحررام برین

پیشرفت در هر کشوری است؛ درنتیجره ،تصرمیمگیرری

اهدام و سطح آرمانها را در سبد سهام به حداقل مری-

صحیح در امر سرمایهگرذاری نیازمنرد اطاعرات دقیر ،

رسرراند ] .[3در پررژوهشهررای متعررددی از برنامررهریررزی

مهررررارت و قرررردرت تجزیرررره و تحلیررررل اسررررت ].[9

آرمانی برای ارائۀ سبد سرمایهگذاری بهینه استفاده شرده

تصرررمیمگیرنررردگان بایرررد عوامرررل مختلفررری چرررون

اسررت .در ایررن پررژوهش سررعی شررده اسررت عرراوه بررر

نقدشرروندگی ،نرررز ارز ،هزینررههررای معاملرره ،رفتارهررای

آرمان های پیشنهادی پژوهشگران ،از آرمانهرای دیگرر

سرررمایهگررذار ،رونررد بررازار مررالی و هیررره را هنگررام

پررژوهشهررا نیررز اسررتفاده شررود .در پررژوهش منصررور 2و

تصمیم گیری برای یک سرمایه گرذاری صرحیح مردّنظر

همکاران ( ،)1111کلنیاتی و روسرتم ، )1113( 5مهیرری

قرار دهنرد ] [25ترا سررمایهگرذار بره حرداکبر برازده در

و پریجنت ، )1121( 9کمال بای و همکاران )1122( 1از

سطح مطلوبی از ریسک دسرت یابرد .در یرک سررمایه-

آرمررانهررای بررهحداکبررسرراندن بررازده و چررولگی و

گررذاری ،ریسررک تصررمیمهررا بایررد کنترررل شررود و در

به حرداقل رسراندن واریرانس و کشریدگی اسرتفاده شرده

صورت امکان کراهش یابرد .یکری از راههرای کنتررل و

است .الگوی دیگرری را قنردهاری و همکراران ()1121

کاهش ریسرک سررمایهگرذاری ،تشرکیل سربد سرهام و

براسا

آرمانهرایی چرون برهحرداقلرسراندن ریسرک،

تنوعبخشیدن به انواع داراییها است ] .[9بررای انتخراب

برهحداکبررسرراندن بررازده و سرود تقسرریمی ،مببررتبررودن

سبد سهام ،الگوهای کاسیک چرون الگروی میرانگین-

ضریب چولگی و منفی بودن ضریب کشریدگی طراحری

واریانس مارکویتز ،)2351( 2الگروی انحررام میرانگین

کردهاند .برا اسرتفاده از معیارهرای مردّنظر پرژوهشهرای

مطلرر کونررو و یامررازاکی )2332( 1و الگرروی انتخرراب

بررسی شده (برازده ،ریسرک ،سرود تقسریمی ،ضررایب

حداقل -حداکبر یونگ )2331( 9را می توان نام برد .در

کشرریدگی و چررولگی) و افررزودن معیررار ارزش افررزودۀ

فرایند سرمایهگذاری ،سررمایهگرذاران برهطرور کلری برا

اقتصادی بهدلیل نشاندادن ارزش ذاتری یرک شررکت و

توجه به اهمیت و اولویتها ،مطاب راهبردهای سرمایه-

میزان ایجاد ارزش در سرمایۀ سرمایه گذاران سعی شرده

گذاری خود به هر کدام از انتخابهای ممکرن ،میزانری

اسررت بهینررهترررین سرربد سررهام ارائرره شررود .هرردم ایررن

از سرمایۀ خود را اختصاص میدهنرد ][21؛ بره عبرارت

پژوهش ،مقایسرۀ نترایج حاصرل از اضرافهکرردن آرمران

دیگررر ،تصررمیمگیرنرردگان در هنگررام تصررمیمگیررری بررا

ارزش افزودۀ اقتصادی بره آرمرانهرای اسرتفادهشرده در

و چندگانرهای مواجره مریشروند کره

دیگر پژوهش هرا در مقابرل نبرود ایرن آرمران و الگروی

الگرروی برنامررهریررزی خطرری ،تمررام معیارهررا را بررهطررور

مارکویتز است؛ به عبارت دیگر ،هردم ،پاسرخ بره ایرن

همزمان نمی تواند ترکیب کند] .[21امروزه برنامهریرزی

پرسررش اسررت کرره آیررا حضررور آرمرران ارزش افررزودۀ

آرمررانی ،روشرری کلیرردی برررای برخررورد بررا مشررکات

اقتصادی به نتایج بهترر در مقایسره برا آرمرانهرای دیگرر

تصمیم گیری چندمعیاره است ] .[12برنامهریزی آرمانی

پژوهشها منجر میشود یا خیر؟

معیارهای مختلر

1. Markowitz
2. Konno and Yamazaki
3. Jung

4. Mansour
5. Kleniati and Rustem
6. Mhiri and Prigent
7. kemalbay
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مبانی نظری

را به بازده شاخص سهام عادی مررتب مریکنرد .از نظرر

نظریۀ مدرن انتخراب سربد سرهام را کره در آن نررز
بررازده و ریسررک بررهطررور همزمرران بررسرری شررده اسررت،

وی بتای بازار تنها عامرل در ریسرک سربد سرهام اسرت.
الگوی تکعاملی وی بهصورت زیر است ].[1

مررارکویتز در سررال  2351ارائرره کرررد .در ایررن الگررو از

()1

واریانس برای اندازهگیری ریسک اسرتفاده شرده اسرت
] .[3او برای اولین بار ،رابطهای بین ریسک سبد سهام و
بررازده تعیررین کرررده اسررت ] .[9وی تصررریح کرررد هررر
سرمایهگرذار ،سربد سرهام بهینره برا اسرتفاده از دو عامرل
ضروری بازده و ریسرک مریتوانرد ایجراد کنرد ] .[1در
نظریۀ مارکویتز ،سبد سرهام کرارا تلقری مریشرود .سربد
سهام کارا ،سبد سهام با حداقل ریسک برای بازده یرا برا
بیشرترین برازده برررای سرطحی از ریسررک تعریر

شررده

است ] .[9الگوی مارکویتز ،سبدهایی را ارائره مریدهرد
که عایدی سرمایهگذاران افزایش یابد و بهطور همزمران
ریسک را به حداقل میرساند؛ اما این انتخاب تنها به دو
معیار محدود نمی شود ] .[2با وجرود محبوبیرت الگروی
مارکویتز ،نقردهرای بسریاری برر آن ماننرد نرمرالنبرودن
توزیع بازده ،در طول سالهرا شرده اسرت ] .[11الگروی
مارکویتز ،دو مشکل محاسبه و در نظرر نگررفتن عایر
سرررمایهگررذاران دارد .او بررازده و ریسررک پرتفولیررو را
بهصورت زیر محاسبه کرده است:
) (E
+

(E

=)
=

در ایرن معرراد،ت E) ( ،بررازده مررورد انتظررار سرربد
وزن iامین اوراق بهادار در سبد E) ( ،برازده

مررورد انتظررار اوراق بهررادار ،i
سررررهام،

در این الگو،

بازده مورد انتظرار سربد سرهام،

بخشی از بودجرۀ کرل کره در طرر iام سررمایهگرذاری
مرریشررود،

بررازده مررورد انتظررار ورقرۀ iام،

نسرربت

کواریانس عایدی ورقۀ iام بازار بره واریرانس برازار و
درجررۀ ریسررکگریررزی اسررت .الگرروی قیمررتگررذاری
داراییهای سرمایهگذاری را را  )2311( 1پایهگرذاری
کرد؛ امرا مشرخصنکرردن تعرداد عوامرل تأثیرگرذار در
عایدی اوراق بهادار و همچنین لحاظنکرردن ترجیحرات
سرمایهگذار از مشکات الگروی وی اسرت ] .[5الگرو-

()2

سهام،

0

واریرانس بررازده سرربد

واریرر رانس بررررازده اوراق بهررررادار  iو

کواریانس میان بازده اوراق بهادار  iو  jاست.
شررار  )2392( 2بررا پیگیررری کارهررای مررارکویتز،

های ذکرشده به صورت تکهدم است؛ اما الگروهرای
چندهدفره ،الگرروهرایی هسررتند کره در آن برریش از یررک
هرردم در نظررر گرفترره مرریشررود .یکرری از کرراراترین
تکنیکهایی که برای حل الگوهای چندهدفه مریتروان
نرام برررد ،برنامررهریررزی آرمرانی اسررت ] .[3برنامررهریرزی
آرمانی را نخستین برار چرارنز و کروپر )2355( 9معرفری
کردند .در طول دهۀ  91با ایجری 2توسعۀ بیشتری یافت.

الگوی تکشاخصی ارائه داد که بازده هر اوراق بهرادار
1. Sharpe

2. Ross
3. Charnes and Cooper
4. Ijiri
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در دهۀ  11برنامهریزی آرمانی با لی 2به عرصۀ مردیریت
و علوم کاربردی راه یافت ] .[5ایردۀ اصرلی ایرن الگرو،
تعیین سطحی از عملکررد اهردام و برهحرداقلرسراندن
هرگونرررره انحرر ررام از ایررررن سررررطح اسررررت ] .[2در
بهحداقلرساندن اختام بین دستیابی به اهدام و سطح
آرمانهرا ،برنامرهریرزی آرمرانی روش مهمری محسروب
میشود ] .[9گفتنی است برنامرهریرزی آرمرانی برهدلیرل
انعطامپذیری ذاتی آن در بررسری مشرکات تصرمیم-
گیری با چنردین هردم متنراق

و اطاعرات نراقص یرا

مبهم ،در علم مدیریت بهطور گسترده استفاده مریشرود
] .[2در انتخررراب سررربد سرررهام برررهطرررور همزمررران،
تصمیمگیرنده باید اهدام متضادی مانند نرز بازگشرت
ریسررک و نقدشرروندگی را در نظررر بگیرررد؛ از ایررنرو،
تکنیکهای برنامرهریرزی چندهدفره ماننرد برنامرهریرزی
آرمانی برای کسب بهتررین رضرایت تصرمیمگیرنرده از

در این الگو،
بتای ورقرۀ iام،
سهام iام،

عایدی مورد انتظرار ورقرۀ iام،
برازده مرورد انتظرار سررمایهگرذار از

واریرانس سرهام iام و  Gحرداکبر درصرد

مطلوب برای سررمایهگرذاری در سرهام iام اسرت ].[21
عراقی ( ،)2915با توجره بره الگروی لری و لیررو ،نسربت
سررهام در چهررار صررنعت واسررطههررای مررالی ،مررواد و
محصررو،ت ش ریمیایی ،محصررو،ت کررانی هیررر فلررزی،
خودرو و ساخت قطعات را با اندکی تغییر مشخص کرد
[ .]1الگوی لی و چیسر )2311( 9الگوی جامعتری را در
نظر گرفته بود ].[29
()2
+6

+5 + 6

+4 + 5

4

آرمان و عملکرد در انتخاب سبد سهام استفاده میشرود
] .[2اولین الگوی برنامهریرزی آرمرانی اسرتفادهشرده در
امررور مررالی را لرری و لرررو )2319( 1توسررعه دادنررد کرره
بهصورت زیر است ]:[3
()9
BC+

در این الگو،

مقدار پول سرمایهگرذاریشرده در

ورقۀ iام BC ،بودجۀ سرمایهای تخصیصیافته برای کرل
سرمایهگذاری n ،تعرداد اوراق،

ترا

نشراندهنردۀ

اولویتهای دادهشده به اهدام است کره براسرا

نظرر

سرررمایهگررذار تعیررین مرریشرروند D ،سررود تقسرریمیB ،
ریسک سرمایهگرذاری بررای ورقرۀ iام و درنهایرتM ،

یک ارزش بسیار زیاد است .تراپو و فینسرتین ( )2339برا
1. lee
2. lero

3. Lee and Chesser
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تبرردیل الگرروی خطرری کونررو و یامررازاکی 2برره الگرروی

در آن  EVAارزش افزودۀ اقتصرادی r ،نررز برازده

برنامهریزی آرمانی ،گام مؤثری در انتخراب سربد سرهام

سرمایه c ،نرز هزینه سرمایه capital ،سررمایه (ذخیررۀ

بهینه برداشتند ] .[5با توجه به ارزش ذاتی یرک شررکت

کاهش ارزش سرمایهگرذارها  +ذخیررۀ کراهش ارزش

و میزان ایجاد ارزش در سررمایۀ سررمایهگرذاران ،معیرار

موجودیها  +بدهیهای بهرهدار  +جمع حقوق صاحبان

جدیدی را بهعنوان ارزش افرزودۀ اقتصرادی در انتخراب

سهام ( +هزینههای پرداختنی) بردهی بابرت هزینرههرای

سبد سهام میتوان در نظرر گرفرت .ارزش افرزوده را در

معوق  +ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنران  +ذخیررۀ

پایان قرن هجدهم برای نخستین بار ،اقتصاددانان مطرر

مطالبات مشکوکالوصول) است .برهدلیرل نقرش ارزش

کردند ] .[29استرن و استوارت )2311( 1تاش کردنرد

افزودۀ اقتصرادی در نشران دادن میرزان واقعری افرزایش-

بررای محاسربۀ ارزش افرزودۀ اقتصرادی از اطاعرات

کاهش در سرمایۀ سرمایه گذاران و نبود آثار حسابداری

حسابداری سنتی پس از تعدیلهای ،زم استفاده کننرد؛

در آن بهعنوان آرمان استفاده شده است .از آرمرانهرای

به عبارت دیگر ،ارزش افزودۀ اقتصادی همان مفهرومی

بررازده ،ریسررک ،سررود تقسرریمی ،ضرررایب کشرریدگی و

اسرت کره اقتصراددانان آن را سرود اقتصرادی یرا سرود

چررولگی اسررتفاده شررده اسررت؛ زیرررا بررازده و ریسررک از

باقیمانده مینامند .استرن و استوارت معتقدنرد بهتررین

اساسیترین عوامل انتخاب سربد سرهام بهینره اسرت ].[1

معیار برای ارزیابی عملکرد داخلری و خرارجی ،ارزش

ضررریب کشرریدگی و ضررریب چررولگی نیررز برگرفترره از

افرزودۀ اقتصرادی اسرت و ایرن معیرار را جرایگزین

نمودار بازده و ریسک است و منشأ آنهرا همران برازده و

معیارهرای قبلری حسرابداری کردنرد .ارزش افرزودۀ

ریسررک اسررت و هرچرره ضررریب کشرریدگی ،منفریتررر و

اقتصرادی ،تعیرینکننردۀ قیمرت سرهام و مبنرایی بررای

ضریب چولگی ،مببتتر باشد ،سبد سهام ،بهینهتر است؛

ارزیابی عملکرد است .اثربخشی مدیریت در یک سال

به عبارت دیگر ،هرچه یک توزیع نامتقارن با کشریدگی

معین را برا ارزش افرزودۀ اقتصرادی مریتروان نشران داد

به سمت مقادیر بیشتر باشد ،چرولگی مببرت و هرچقردر

] .[23در اکتبرر  ،2339مجلرۀ فورچرون ،ارزش افرزودۀ

شکل تابع چگالی احتمال قله ای تر باشد ،میزان شراخص

اقتصادی را جذابترین ایردۀ مرالی معرفری کررد ].[29

کشیدگی برای آن بیشتر است؛ درنتیجره ،اگرر چرولگی

ارزش افزودۀ اقتصادی ،معیاری برای سرنجش عملکررد

مببت باشد ،نمودار بازده به سمت اعداد برزر ترر میرل

کسررب و کررار شرررکت ،سیسررتم مرردیریت ،روشهررای

میکنرد و هرچره نمرودار ریسرک کرمارتفراعترر باشرد،

انگیزش و طرز تفکر است که این مفاهیم ،چهرار حروزۀ

ضریب کشیدگی منفی است که پرایینبرودن ریسرک را

اصلی تعری شردۀ اسرترن و اسرتوارت بررای اسرتفاده از

نشان میدهد .عراوه برر ایرن ،هردم پرژوهش ،مقایسرۀ

ارزش افزودۀ اقتصادی اسرت ] .[22فرمرول محاسربۀ آن

نتایج از ورود آرمان ارزش افزودۀ اقتصرادی اسرت کره

بهشر زیر است:

نشرران دهررد حضررور ارزش افررزودۀ اقتصررادی برره چرره

()1

تفرراوتهررایی منجررر مریشررود؛ بنررابراین از آرمرران سررود
EVA=(r-c) × capital

تقسیمی نیز استفاده شده است تا نتایج را با دیگر الگوها
بتوان مقایسه کررد .دربرارۀ آرمران حداکبرسرازی سرود

1. Konno and Yamazaki
2. Stern and Stewart

تقسیمی ،این نکته را میتروان ذکرر کررد کره هردم از
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بهحداکبررساندن سودتقسیمی در الگرو ،سرود تقسریمی

حداکبر برسد؛  )5ضریب چولگی برازده مببرت باشرد و

سربد سرهام اسرت و هرر سربدی اولویرت دارد کره سرود

 )9ضریب کشیدگی ریسک منفی شود.

تقسیمی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری یکسان بدهرد و

در ابتدا ،الگو با معیارهرای برا ،بردون درنظرگررفتن

سود تقسیمی هر یک از سرهام در سربد سررمایهگرذاری

آرمان ارزش افزودۀ اقتصادی بررسی میشود .درادامره،

به دلیل یکساننبودن تعداد سهام هریرک از آنهرا مراک

نتایج با درنظرگررفتن آرمران ارزش افرزودۀ اقتصرادی و

نیست .همچنین در صورت وجود سود در شررکت هرای

حذم آرمان سود تقسریمی محاسربه مریشرود .درانتهرا،

سرمایهپذیر باید سود تقسیم شود و اگرر شررکت ،طرر

الگررو بررا درنظرگرررفتن تمررام آرمررانهررا بررسرری و نتررایج

ترروجیهی بررا بررازده مناسررب ارائرره داد ،افررزایش سرررمایه

استخراج و با الگوی دوبعدی ریسک -برازده مرارکویتز

به صورت سرمایهگذاری مجردد انجرام و یرا در شررکتی

مقایسه میشود .با توجه به آرمانهای ذکرشده ،الگروی

با بازده مناسبتر سرمایهگذاری میشود.

عمومی (الگوی ترکیبی) انتخاب سبد سرهام برهصرورت
زیر ارائه شده است:

روش پژوهش
بررا اسررتفاده از الگوسرررازی برنامررهریررزی آرمرررانی
وگسترش الگوی پژوهش قندهاری و همکاران ()1121
و بررا انتخرراب معیارهررای اسررتفادهشررده در پررژوهش آنهررا

s.t.

()1

(حررداقلسررازی ریسررک ،حداکبرسررازی بررازده و سررود
تقسریمی ،منفریشرردن ضرریب کشرریدگی و مببرتشرردن
ضررریب چررولگی و اضررافهکررردن آرمرران ارزش افررزودۀ
اقتصادی ،الگوی این پژوهش برای انتخراب سربد سرهام
بهینه شکل گرفته است .آرمانهای الگوی این پرژوهش
به شر زیراست )1 :مقدار ریسک پرتفولیرو بره حرداقل
برسد؛  )1بازده مورد انتظار سرمایه گرذاری بره حرداکبر
برسد؛  )9ارزش افزودۀ اقتصادی سبد سهام بره حرداکبر
برسرد؛  )2مقرردار سرود پرداخترری سررا،نۀ سربد سررهام برره
جدول( )1تعریف نمادهای استفادهشده در الگو
نماد

تعریف

نماد

تعریف

w

درجۀ اهمیت آرمانi

S

ضریب چولگی بازدههای ورقۀiام

X
)E( R p

درصد سرمایهگذاری در ورقهi

i

بازده مورد انتظار سبد سهام

p

K


ضریب کشیدگی بازدههای ورقۀ iام
ریسک مورد انتظار سبد سهام



واریانس ورقۀ iام

i

D

سود تقسیمی سا،نۀ سهام i

N

تعداد اوراق در سبد مدّنظر

i
i

2
i

i

i

E

ارزش افزودۀ اقتصادی سا،نۀ سهام i

رویکرد ترکیبی ارزش افزودۀ اقتصادی و سود تقسیمی در بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوسازی آرمانی 1 /

از معادلۀ ( )2استفاده میشرود .در

با استناد به نتایج ایوانز و آرچر )2311( 2که معتقدند

آن فرمررررول،

کواریرر رانس  iو  jو از معادلرر رۀ ()3

ریسک هیرسیستماتیک را با نگهرداری  21ترا  25سرهم

محاسبهشدنی و

واریانس هر سهم است و با فرمرول

میتوان کاهش داد ،در این مقاله  21سهم انتخاب شرده

برای محاسبۀ

اسررت ،بررهگونررهای کرره  21شرررکت از 51شرررکت فعررال

( )21محاسبه میشود.

بور

( )3

در سه ماهۀ اول سرال  2932برهصرورت تصرادفی

انتخاب شده است .بازده ماهانۀ این اوراق از سرال 2913
تا  2939با استفاده از نرمافزار رهآورد نروین اسرتخراج و
اطاعات آن در جدول ( )1نشان داده شده است.
()21

در این معاد،ت

و

را بهترتیرب از معراد،ت

( )22و ( )21میتوان محاسبه کرد.
()22

()21

نیز از فرمول ( )29به دست میآید.
()29

برررای محاسرربۀ چررولگی و کشرریدگی بررهترتیررب از
معاد،ت ( )22و ( )25میتوان استفاده کرد:
()22

()25

1. Evans and Archer
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جدول ( )2بازده سهام شرکتهای منتخب
سال

چادرملو

زامیاد

ایران
خودرو

گروه

گل

گروه

صنایع

مخابرات

فو،د

فو،د

مپنا

گهر

بهمن

مس

ایران

خوزستان

مبارکۀ
اصفهان

ایران

2913

51/91

31/91

95/51

21/11

21/15

19/25

19/51

21/22

25/15

91/12

2931

-2/32

-12/11

-1/39

-5/19

11/93

-5/12

29/23

1/21

12/92

22/91

2932

219/99

-21/32

-23/99

1/21

25/11

-22/25

19/11

-25/22

53/59

11/91

2931

-11/31

-9/92

91/19

11/99

13/99

-29/51

2/32

-21/22

52/21

99/21

2939

-29/29

22/21

2/32

-25/59

-5/91

-22/11

-3/22

-1/21

-21/99

-22/1

منبع :سایت کدال

فرمول محاسبۀ ارزش افزودۀ اقتصادی برهشرر زیرر
است:

سهام ( +هزینههای پرداختنی) بردهی بابرت هزینرههرای
معوق  +ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان  +ذخیررۀ

EVA=(r-c) × capital
در آن  EVAارزش افزودۀ اقتصادی r ،نررز برازده

سرمایه c ،نرز هزینه سرمایه capital ،سررمایه (ذخیررۀ
کاهش ارزش سرمایهگرذارها  +ذخیررۀ کراهش ارزش
موجودیها  +بدهیهای بهرهدار  +جمع حقوق صاحبان

مطالبات مشکوکالوصول) است و سود تقسیمی سا،نه
منتهی در بازه زمانی ذکرشدۀ این ده سهم نیز با اسرتفاده
از سایت کدال به دست آمرده کره در جردول ( )9و()2
نشان داده شده است.

جدول ( )3ارزش افزودۀ اقتصادی
گل گهر

مپنا

زامیاد

ایران خودرو

چادرملو

سال

191,119,1

151,211,-1

929,911

992,121,1

139,511,2

2913

191,111,2

192,391,-1

531,229,-2

211,-299

312,931,1

2931

511,123,1

119,191,-9

911,992,-2

191,915,-22

111,119,1

2932

199,919,2

219,259,-9

131,-115

511,119,-2

119,122,9

2931

313,-151

992,291,-21

113,219,-2

951,193

192,315,9

2939

111,129,2

111,912,-9

951,-119

521,-221

511,935,2

میانگین

فو،د مبارکۀ اصفهان

فو،د خوزستان

مخابرات ایران

ملی صنایع مس ایران

گروه بهمن

سال

219,111,-9

592,223,2

531,992,-3

931,921,5

911,235,-1

2913

213,111,-9

295,119,1

131,219,-2

939,111,-12

911,232,-1

2931

121,191,1

129,112,3

121,229,-2

513,911,5

951,932,-1

2932

932,312,9

121,931,1

221,-531

329,292,-9

929,912,-9

2931

592,925,-9

255,321,2

199,153,-2

111,111,-1

129,-299

2939

599,211,-2

929,529,2

912,211,-9

929,131,-2

131,219,-1

میانگین
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جدول ( )4سودتقسیمی ساالنه در بازه زمانی پژوهش
سال

چادرملو

ایران خودرو

زامیاد

مپنا

گل گهر

2913

9,911,111

2,191,111

912,111

1,219,151

2,111,111

2931

9,111,111

251,111

11,111

1,331,592

5,111,111

2932

22,111,111

91,111

1

1,331,592

22,211,111

2931

21,911,111

15,111

91,111

1,191,111

29,511,111

2939

22,225,111

231,111

1

9,111,111

3,111,111

میانگین

1,311,111

921,211

252,111

1,112,991

1,139,111

سال

گروه بهمن

ملی صنایع مس ایران

مخابرات ایران

فو،د خوزستان

فو،د مبارکۀ اصفهان

2913

1,122,911

29,119,111

23,115,911

2,311,111

1,121,111

2931

111,111

21,251,151

23,199,395

1,222,111

1,121,111

2932

2,225,211

21,129,921

23,239,919

21,391,111

29,111,111

2931

2,112,511

22,111,111

23,355,121

29,111,111

29,111,111

2939

1,595,111

1

21,923,291

3,111,111

11,511,111

میانگین

2,993,911

22,911,151

23,951,119

1,521,111

22,912,111

منبع :سایت کدال

اطاعات ،زم دیگر که عبارتند از :انحررام معیرار،
واریانس ،کواریانس ،چولگی و کشریدگی برازده اوراق

با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسربه و در جردول ( )5و
( )9نمایش داده شده است.

جدول ( )5دادهها
چادرملو

ایران خودرو

زامیاد

مپنا

گل گهر

میانگین

11/22

9/13

29/31

21/93

13/19

واریانس

9312/59

1111/2

1912/92

951/13

293/13

چولگی

2/131

2/19

-1/211

1/292

-2/195

کشیدگی

1/129

2/312

-2/111

-2/122

2/991

انحرام معیار

91/92

59/21

21/11

15/52

12/91

گروه بهمن

صنایع مسایران

مخابرات ایران

فو،د خوزستان

فو،د مبارکه اصفهان

میانگین

1/93

21/92

2/11

99/95

21/12

واریانس

2329/93

121/95

195/12

111/33

919/29

چولگی

1/1

-1/919

2/113

-2/221

-2/221

کشیدگی

2/195

-2/91

9/112

1/959

1/123

انحرام معیار

29/11

25/15

11/22

11/21

21/31
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جدول ( )6ماتریس کوواریانس

چادرملو)(V.1

ایران خودرو)(V.2

زامیاد)(V.3

مپنا)(V.4

گل گهر)(V.5

گروه بهمن)(V.6

ملی صنایع مس ایران)(V.7

مخابرات ایران)(V.8

فو،د خوزستان)(V.9

فو،د مبارکه اصفهان)(V.10

V1

9312/5

V2

-922/1

1111/2

V3

-2592/9

2311/1

1912/9

V4

999/2

122/1

132/2

951/1

V5

321/1

291/2

212/5

219/9

293/1

V6

511/9

1159/2

2121

122/1

511/1

2329/9

V7

195

12/1

-229/3

111/1

925/2

912

121/9

V8

115/2

2155/1

952/5

221/3

121/2

2259

121/1

195/1

V9

2191/1

-252/9

223/1

511/1

552/3

113/9

921/9

21/2

111/3

V21

925/1

211/1

999/3

912/9

993/1

911/5

211/9

229/9

211

919/2

برای انتخاب مقدار مطلوب آرمرانهرا برا اسرتفاده از
دادهها ،مطلوبترین آنان انتخراب و در جردول  1نشران
داده شده است.
جدول ( )7سطح مطلوب متغیرهای آرمانها
بازده

واریانس

سود تقسیمی

ارزش افزودۀ اقتصادی

چولگی

کشیدگی

99/95

121/95

23,951,119

2,529,929

1/1

-2/111

در ایررن مقالرره بررا اسررتفاده از روش فراینررد تحلیررل

اطاعات مربوط به فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برا توزیرع

سلسلهمراتبی( )AHPو مقایسۀ زوجی ،اهمیت معیارهای

 25پرسشررنامه در بررین سرررمایهگررذاران حضرروریافته در

مدّنظر بررای الگروی برنامرهریرزی آرمرانی ،خراص هرر

بور

اوراق بهرادار تهرران و اسرتادان خبررۀ دانشرگاهی

حالررت م ردّنظر (درنظرگرررفتن ارزش افررزودۀ اقتصررادی

به صورت تصادفی جمرع آوری و پرس از تحلیرل ،نترایج

بدون سود تقسیمی ،سود تقسیمی با نبرود ارزش افرزودۀ

حاصل در جدول  1به نمایش در آمده است.

اقتصررادی ،حضررور تمررام آرمررانهررا) تعیررین شررده اسررت.
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جدول ( )8ضرایب اهمیت آرمانها
کشیدگی

چولگی

سود تقسیمی

ارزش افزودۀ اقتصادی

بازده

ریسک

1/119

1/119

1/1

1/212

1/1

1/119

1/212

1/133

-------

1/259

1/21

1/112

1/21

1/21

1/15

--------

1/11

1/11

آرمانها
الگوی اصلی(حضور
تمام آرمانها)
الگوی ارزش افزودۀ
اقصادی
الگوی سود تقسیمی

یافتهها
بررا واردکررردن الگررو و اطاعررات بررا ،در نرررمافررزار
 LINGOو حل الگو ،مقادیر برهصرورت جردول ( )3بره
دست آمد.
جدول ( )9درصد هر سهم در سبد

چادرملو

ایران خودرو

زامیاد

مپنا

گل گهر

گروه بهمن

ملی صنایع مس ایران

مخابرات ایران

فو،د خوزستان

فو،د مبارکه اصفهان

الگوی اصلی

1

1

1/21

1

1/19

1

1/22

1

1

1

الگوی مارکویتز

1

1

1/29

1

1

1

1/11

1

1

1

الگوی ارزش افزودۀ اقتصادی

1

1

1/22

1

1/13

1

1

1

1

1

الگوی سود تقسیمی

1

1

1

1

1

1

1/29

1/12

1

1/91

همانگونه که در جدول ( )3مشاهده میشرود ،الگرو

کند .با توجره بره ایرن اطاعرات ،برازده و ریسرک سربد

در حالررت اصررلی 1/19 ،از سررهام شرررکت گررل گهررر و

سهام بهترتیب در الگوی اصرلی ،مقردار ،9/13 ، 15/12

 1/21از سهام شررکت زامیراد و  1/22از سرهام شررکت

در الگوی مارکویتز ،مقردار  21/55و  ،1/12در الگروی

ملرری صررنایع مررس ایررران را خریررد مرریکنررد .در الگرروی

ارزش افزودۀ اقتصادی 2/12 ،11/55 ،و در الگوی سود

مررارکویتز 1/29 ،سررهم شرررکت زامیرراد و  1/11سررهم

تقسریمی 1/23 ،29/12،برره دسررت آمررد .برررای آزمررایش

شرکت ملی صنایع مس ایران ،در الگوی ارزش افرزودۀ

الگو با جایگزینی  5ترجیح مختلر

سررمایهگرذاران در

اقتصادی 1/22 ،از شرکت زامیاد و  1/13از شرکت گل

الگو ،درصد سرمایهگذاری در هر سهم محاسبه میشود

گهررر و الگرروی سررود تقسرریمی 1/29 ،از شرررکت ملرری

که این مقادیر در جدول ( )21نشان داده شرده اسرت ترا

صنایع مرس ایرران 1/12 ،از شررکت مخرابرات ایرران و

با اسرتفاده از آن صرحت الگرو را بتروان اثبرات کررد .برا

 1/91از شرکت فو،د مبارکه اصرفهان را انتخراب مری-

توجه به این جدول مشاهده مریشرود کره الگرو در هرر
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ترجیح ،سهامهای متفاوتی را انتخاب مریکنرد؛ برهطرور

الگو از شرکتهایی خرید مریکنرد کره بیشرترین سرود

مبال ،در ترجیحاتی که وزن سود تقسیمی بیشرتر اسرت،

تقسیمی را دارند که صحت الگو را نشان میدهد.

جدول ( )11مقایسۀ نتایج براساس ترجیحات مختلف سهام
ترجیحات مختل

آرمانهای

برای وزن آرمانها در الگو

الگو

ترجیح 2

ترجیح 1

ترجیح 9

ترجیح 2

ترجیح 5

( w1ریسک)

1/15

1/91

1/21

1/11

1/11

( w2بازده)

1/15

1/91

1/91

1/91

1/11

( w3ارزش افزودۀ اقتصادی)

1/25

1/25

1/91

1/91

1/91

( w4سود تقسیمی)

1/25

1/25

1

1/21

1

( w5چولگی)

/21

1/15

1

1/21

1

( w6کشیدگی)

/21

1/15

1

1

1

مجموع

2

2

2

2

2

پیشنهاد الگو برای تشکیل سبد بهینه با استفاده از این ترجیحات مختل

شرکتها
چادرملو

1

1

1

1

1

ایران خودرو

1

1

1

1

1

زامیاد

1/29

1/22

1

1

1

مپنا

1

1

1

1

1

گل گهر

1

1/91

1

1/21

1

گروه بهمن

1

1

1

1

1

ملی صنایع مس ایران

1/93

1/13

1/21

1

1

مخابرات ایران

1

1

1/22

1/11

1/91

فو،د خوزستان

1/21

1

1

1

1

فو،د مبارکۀ اصفهان

1

1

1/91

1/91

1/11

نتایج و پیشنهادها
همانگونرره کرره در جرردول ( )3مشرراهده مرریشررود،

بررازدههررا در الگرروی اصررلی و الگرروی ارزش افررزودۀ

الگوی اصلی با سره الگروی دیگرر مقایسره شرده اسرت.

اقتصررادی ،حررداکبر  9درصررد اسررت کرره در مقایسرره بررا

نتایج ایرن مقایسره نشران مریدهرد از نظرر میرزان برازده،

اختام هر کدام از این دو الگو با الگوی سود تقسیمی

الگوی ارزش افزودۀ اقتصادی در رتبۀ نخسرت ،الگروی

و الگوی مارکویتز ،حداقل  21درصد اختام مشراهده

اصلی ،الگوی سود تقسیمی و الگوی مارکویتز بهترتیب

میشود؛ به عبارت دیگر ،در کسب بازده ایرن دو الگرو،

در رتبههای دوم تا چهارم قرار میگیرنرد؛ امرا اخرتام

فاصلۀ کمترری نسربت بره یکردیگر و اخرتام بیشرتری
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نسبت به دیگر الگوهرا دارنرد .از نظرر ریسرک ،الگروی

ارزش افزودۀ اقتصرادی بیشرتر از الگروی سرود تقسریمی

مررارکویتز در رتبررۀ نخسررت و الگرروی سررود تقسرریمی،

است .نتایج نشان مریدهرد الگروی مرارکویتز نسربت بره

الگوی اصلی و الگوی ارزش افزودۀ اقتصادی بهترتیرب

الگوی سود تقسیمی برتر است و این نتیجه نشراندهنردۀ

در مقام دوم تا چهارم قرار مریگیرنرد .سررمایهگرذارانی

نررزول بررازده و افررزایش ریسررک بررا دخیررلکررردن سررود

که بازده سبد ،نقرش مهمری بررای آنهرا دارد از الگروی

تقسریمی برهعنرروان یرک آرمران در انتخرراب سربد سررهام

ارزش افررزودۀ اقتصررادی مرریتواننررد اسررتفاده کننررد کرره

نیست؛ زیرا همانگونه که مشاهده میشود ،اضرافهکرردن

ریسک بیشتری را نیز متحمل میشروند .بررای تشرخیص

این آرمان به الگوی اصلی باعث بهبود وضعیت با توجه

بهترررین الگررو برررای انتخرراب سرربد سررهام از نسرربتهررای

به نسبت بازده به ریسک شده است .ضرمن آنکره برازده

مختلفی همچون نسبت شار و نسبت بازده بره ریسرک

دریررافتی الگرروی سررود تقسرریمی بیشررتر از بررازده الگرروی

میتوان استفاده کررد .بره دلیرل فهرم و درک آسران ترر،

مارکویتز شده است .درانتها ،به این نکته اشاره میشرود

سادگی در محاسبه ،جلوگیری از پیچیدگی آن و فرایند

کرره در انتخرراب سرربد سررهام ،توجرره محر

برره بررازده و

پژوهش و به دلیرل کسرر برازده سربد سررمایهگرذاری از

ریسک ،نتیجرۀ بهترری بره ارمغران نخواهرد آورد و بایرد

بازده بدون ریسک در صرورت نسربت شرار (صررم

سبدی را انتخاب کرد که به معیارهرای متفراوتی هنگرام

ریسک) که ممکن است برخی از بازدهها از بازده بدون

تصررمیمگیررری توجرره کرررده اسررت کرره ارزش افررزودۀ

ریسک کمتر باشد؛ بنابراین نسبت منفی شرود ،از نسربت

اقتصادی را یکی از معیارهای مهم در انتخاب سبد سهام

بازده به ریسک اسرتفاده شرده اسرت .ایرن نسربت بررای

مرریترروان م ردّنظر قرررار داد .برره دیگررر پژوهشررگران نی رز

الگوی اصلی  ،9/9برای الگوی ارزش افزودۀ اقتصرادی

پیشنهاد میشود به معیارهای دیگرری چرون نسربتهرای

 ،9/52برای الگوی مارکویتز  9/12و برای الگوی سرود

مالی (بازده دارایری ،نررز رشرد درآمرد ،نسربت جراری

تقسریمی  5/19اسررت .همانگونرره کرره ماحظرره مرریشررود

و ،)...بررسری میرزان ریسررک تجرراری و ریسررک مررالی،

نسبت بازده به ریسک الگروی اصرلی از دیگرر الگروهرا

نسبت قیمت به درآمرد سرهم و عرواملی از ایرن نروع در

بیشتر است که گفتنی است برای انتخاب سبد سهام ،این

بازههرای زمرانی متفراوت در انتخراب سربد سرهام توجره

الگو بهتر است؛ زیرا نسبت بره برازده دریرافتی ،ریسرک

کنند و پژوهشهای دیگری در این زمینره انجرام دهنرد.

کمتری دارد؛ به عبارت دیگر ،با توجه بره جردول ( )3و

پژوهشگران عاوه بر بررسی معیارهرای کمّری همچرون

نتایج حاصرل از آن ،سررمایهگرذاران در الگروی اصرلی

معیارهای این پژوهش ،معیارهای کیفیتر ماننرد فعالیرت

بررهازای هررر  9/9درصررد بررازده 9/13 ،درصررد ریسررک

شرکت و چگونگی کسب درآمد ،وضعیت درآمد کرل

متحمررل مرریشرروند ،در صررورتی کرره در الگرروی ارزش

صنعت ،بررسی فرایند تصرمیم گیرری سررمایه گرذاران و

افزودۀ اقتصادی بهازای بازده کمتر یعنری  9/52درصرد،

تأثیر این فرایند در انتخاب معیارهای کمّی چرون ارزش

ریسررک بیشررتر یعنرری  2/12را متحمررل مرریشرروند .نکتررۀ

افزودۀ اقتصادی یا سرود تقسریمی را مریتواننرد بررسری

دیگری که گفتنری اسرت برترری الگروی ارزش افرزودۀ

کنند.

اقتصادی بر الگوی سود تقسریمی اسرت .همانگونره کره
مشاهده میشود بازده و نسبت بازده بره ریسرک الگروی
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