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Abstract
The issue of portfolio selection has always been considered as one of the key issues in the field of investment.
To select optimal portfolios, various models and methods have been represented since the initial presentation of
the Markowitz approach. However, finding the most efficient model in portfolio selection has always been the
subject of concern. Introducing a new model, called “the composition model of minimum-variance and N/1”,
this paper aims to examine the efficiency of three different models of portfolio optimization. For this purpose,
the performance of the composition model is compared with the sole minimum-variance model and the sole N/1
model. To evaluate the performance of the portfolios, some criteria such as Sharpe ratio, Trainer ratio,
Modigliani and Modigliani ratio, Sortino ratio, and Information ratio have been applied. Finally, the TOPSIS
multi-criteria decision-making method for ranking the research models has been used. The results indicate the
superiority of the composition model over the two models applied solely.
Keywords: Portfolio Selection, N/1 model, Minimum-Variance model, Composition Model of MinimumVariance and N/1
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چکیده
 الگوها و روشهای مختلفی از زمان ارائۀ.همواره به مسئلۀ انتخاب سبد بهمنزلۀ یکی از مسائل اساسی در زمینۀ سرمایهگذاری توجه شده است
 با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره.کار اولیۀ مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه ارائه شده است
 هدف از این پژوهش بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگویی جدید با نام الگوی.دغدغۀ سرمایهگذاران بوده است
 ارائه و عملکرد این الگو با الگوهای حداقل1/N  است؛ بدین منظور الگوی ترکیبی حداقل واریانس و1/N ترکیبی حداقل واریانس و
، برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایهگذاری حاصل از الگوهای پژوهش از معیارهایی مانند شارپ. مقایسه شده است1/N واریانس و الگوی
 برای رتبهبندی الگوهای پژوهشTOPSIS  اطالعات و سورتینو و درنهایت از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ، مودیلیانی ـ مودیلیانی،ترینر
. نسبت به الگوهای دیگر است1/N  نتایج پژوهش نشاندهندۀ برتری الگوی ترکیبی حداقل واریانس و.استفاده شده است
1/N  الگوی ترکیبی حداقل واریانس و، الگوی حداقل واریانس،1/N  الگوی، انتخاب سبد سرمایهگذاری:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه.

الگوی حداقل واریانس ،الگوی دیگری است که در

وجــود بــازار ســرمایۀ فعــال و پویــا از نشــانههــای

زمینــۀ انتخــاب ســبد ارائــه شــده اســت .در ایــن الگــو بــا

توسعهیـافتگی کشـورها در سـبی بـینالمللـی اسـت .در

ســرمایهگــذاری روبــهرو هســتیم کــه تنهــا دغدغــۀ او

کشــورهای توســعهیافتــه بیشــتر ســرمایهگــذاریهــا در

کمینهکردن ریسک سبد سـرمایهگـذاری اسـت .در ایـن

بازارهای مالی صورت مـیگیـرد .مشـارکت فعـال افـراد

الگو با توجه به تفاوت در میزان ریسک داراییها امکـان

جامعه در بورس متضـمن حیـات بـازار سـرمایه و توسـعۀ

تمرکز بیش از حـد در یـک یـا چنـد دارایـی بـه وجـود

پایـــدار کشـــور اســـت .عمـــدهتـــرین مســـئلهای کـــه

میآید؛ بهطوری که بخـش چشـمگیری از ریسـک کـل

ســرمایهگــذاران ایــن بازارهــا بــا آن روبــهرو هســتند،

سبد سرمایهگذاری از یک یا چند دارایی تأثیر میگیرد؛

تصــمیمگیــری در زمینــۀ انتخــاب ســبد مناســب بــرای

درواقــ  ،بــدین ترتیــب تنــوم ســبد ســرمایهگــذاری

سرمایهگذاری است.

بهدستآمـده بـهلثـا ریسـک کـاهش مـییابـد کـه از

پس از آنکـه مـارکویتز )7313( 7مسـئلۀ بهینـهسـازی

ایرادات الگوی حداقل واریانس است [.]72

سبد سرمایهگـذاری میـانگین  -واریـانس را ارائـه کـرد،

الگوی دیگر در زمینۀ انتخاب سـبد سـرمایهگـذاری،

پژوهشهای مختلفی در این زمینه انجام و مسئلۀ انتخـاب

الگــوی  7/Nاســت کــه در آن در ســبدی متشــکل از N

سبد سرمایهگذاری بهمنزلۀ یکی از دغدغههای اصـلی در

دارایی ،وزنی برابـر بـه هـر دارایـی اوتصـا

مـییابـد.

حوزۀ دانشـگاهی و حرفـهای مبـر شـد و بـهدنبـال آن

سرمایه گذاران با وجود سادگی این الگو همچنـان بـه دو

کارهــای بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام گرفــت .مفهــوم

دلیل از آن استفاده میکنند :یکی ،نیازنداشتن به بـرآورد

انتخاب داراییها در سبد سرمایهگذاری از نظـر او چنـین

همراه با وبای پارامترها در بهینهسازی و دیگـر آنکـه بـا

بود که سرمایهگذاران با درنظرداشـتن دو عامـل بـازده و

وجــود ارائــۀ نظریــههــا و روشهــای مختلــا بــرای

ریسک بـهدنبـال حـداک رکردن بـازده وـود بـا کمتـرین

بهینهسازی سـبد ازطریـب برآوردهـا در  11سـال گذشـته

ریسک یا کمینهکردن ریسک با حداک ر بازدهاند؛ اما در

ســرمایهگــذاران همچنــان ســادگی را در انتخــاب ســبد

ایـن زمینــه بــرآورد پارامترهــا نظیـر بــازده موردانتظــار بــا

ترجیی میدهند [ .]9دی میگوئل 2و همکـاران ( )3113و

سختیها و وباهایی همراه است؛ بهطوری که بسیاری از

چاوز و همکاران ( )3173نیز در پژوهشهـای وـود بـه

الگوهای ارائهشده بعد از مارکویتز بـر کـاهش وباهـای

ایــن نتیجــه رســیدند کــه وزندهــی برابــر بیشــتر بــهدلیــل

تخمین بازده موردانتظار تمرکز کردهاند .ازطرفی ،مسئلۀ

وباهای تخمین بازدهیهای موردانتظار نتایج بهتـری در

بهینــهســازی مــارکویتز بــر مفروبــاتی مبتنــی اســت کــه

مقایسه با بهینه سازی سبد سـرمایهگـذاری دارای حـداقل

همواره دربارۀ آنهـا بثـش شـده اسـت .میچـاد)7393( 3

واریانس دارد و عملکرد الگوی  7/Nاز الگوی میـانگین

معتقــد اســت الگــوی میــانگین  -واریــانس بــهدلیــل

 -واریانس و الگوی ترکیبی حداقل واریانس و  7/Nنیـز

مفروبات مبر شده در آن جذابیت کمتـری دارد و بـه

بهتر است .جنبۀ منفـی الگـوی  7/Nایـن اسـت کـه هـیچ

ارائۀ الگوهای دیگر نیاز است.

اطالعاتی را دربارۀ بازده ،ریسک و همبسـتگی بـا دیگـر
داراییها در نظر نمیگیرد؛ بنابراین ،سبد سرمایهگـذاری
1. Markowitz
2. Michaud

3. DeMiguel
4. Chaves

بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 711 / 1/N

بهدستآمده احتماالً بهووبی متنوم نیست و سرمایهگذار

شر است :در بخش بعدی مبانی نظـری بیـان مـیشـود؛

متثمل ریسکی وواهد بود که بابت آن بازده متناسب را

س ـ س روش پــژوهش بررســی مــیشــود؛ درنهایــت نیــز

به دست نخواهد آورد [.]9

یافتهها و نتایج و پیشنهادها مبر میشود.

دیمیگوئــل و همکــاران ( )3113الگــوی ترکیبــی
حداقل واریانس و  7/Nرا ارائه کردند .دلیل اصلی ارائـۀ

مبانی نظری.

این الگـو آن اسـت کـه بـا توجـه بـه سـختی و وباهـای

در حدود قرن چهارم رابی ایزاک بارآهـا 7قاعـدهای

مبــر شــده در بــرآورد بــازده موردانتظــار نســبت بــه

برای تخصیص دارایـیهـا پیشـنهاد داد« :یـک فـرد بایـد

کوواریانس ممکن است سرمایهگذاری بخواهد میـانگین

همیشه ثروتش را به سه بخش تقسیم کند؛ یـک سـوم در

بازدهها را نادیده بگیرد؛ اما بـه برآوردهـای کوواریـانس

زمین ،یک سوم در کاال و یک سـوم آمـاده در دسـتش»

توجه کند و با تمرکـز بـر کمینـهکـردن ریسـک کـه در

[ .]9پــس از یــک ســکون مختصــر در ادبیــات دربــارۀ

الگوی حداقل واریانس مبـر اسـت ،بتوانـد از مزایـای

تخصیص دارایی ،مارکویتز در سال  7313پیشـرفتهـای

الگوی  7/Nنیز بهره ببرد .در این پـژوهش عملکـرد ایـن

چشمگیری ایجاد کرد و قاعدهای بهینـه بـرای تخصـیص

الگو در مقایسه با الگوهای دیگر بررسی میشود و نتایج

ثروت بین داراییهای ریسکی در شـرایبی ایسـتا (یعنـی

آن از بعد نظـری زمینـهای را فـراهم مـیکنـد تـا بهتـرین

زمانی که سرمایهگذاران تنها مراقب میانگین و واریـانس

روش انتخــاب ســبد ســرمایهگــذاری بهینــه در ادبیــات

بازده یک سبد سرمایهگذاریاند) ارائه کـرد .پـس از آن

موبــوم از بــین چنــدین روش و براســاس معیارهــای

و برای بهبود عملکرد الگـوی مـارکویتز ،تـالش زیـادی

عملکردی مختلا ارائه شود.

صورت گرفت تا موبوم کنتـرل وبـای بـرآورد بهبـود

هدف از این پـژوهش بررسـی کـارآیی بهینـهسـازی

یابد .در ادامه بروـی پـژوهشهـای انجـامشـده در زمینـۀ

سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبـی حـداقل

انتخــاب ســبد ســرمایهگــذاری بــا تکیــه بــر الگــوهــای

واریانس و  7/Nارائهشده توسط دیمیگوئل و همکـاران

مبالعهشده در پژوهش حابر بررسی میشود.

( )3113و مقایسۀ عملکرد آن بـا الگـوی  7/Nو الگـوی

دیمیگوئل و همکاران ( )3113عملکرد الگوی 7/N

حداقل واریانس و درنهایت رتبهبندی ایـن الگـوهاسـت.

را در مقایســه بــا  7الگــوی بهینــهســازی دیگــر بررســی

این پژوهش ،اولـین پژوهشـی اسـت کـه ایـن الگـوهـا را

کردند .نتایج پژوهش آنها نشـان مـیدهـد هـیچ الگـویی

مقایسه و در این زمینه از معیارهای مختلفی برای ارزیابی

نسبت شـارپ ،بـازده معـادل اطمینـان و حجـم معـامالت

عملکرد سبد سرمایهگذاری استفاده و در پایان رتبهبندی

بــاالتری از الگــوی  7/Nنــدارد .حتــی الگــوی ترکیبــی

این الگوها را ارائه کـرده اسـت .دلیـل انتخـاب ایـن سـه

حــداقل واریــانس و  7/Nارائــهشــده در ایــن پــژوهش

الگو این است که این الگوها بازده را در نظر نمیگیرنـد

عملکــرد بهتــری نســبت بــه الگــوی  7/Nنــدارد .بِهــر 3و

و وباهـای پـیشبینـی بـازده در آنهـا تأثیرگـذار نیسـت.

همکـــاران ( )3173بـــا پیشـــنهاد رویکـــرد مبتنـــی بـــر

نتایج این پژوهش بـرای سـرمایهگـذاران و فعـاالن بـازار

ویژگیهای سهام برای انتخاب سبد سرمایهگذاری که از

سرمایه که بـهدنبـال درامـانمانـدن از معایـب مترتـب بـر
برآورد بازده اند ،قابل استفاده است .سـاوتار مقالـه بـدین

1. Rabbi Issac bar Aha
2. Behr
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اصال الگوی برانت 7و همکاران ( )3113به دست آمده

نمونه گیری از یـک الگـوی احتمـال چنـدمت یره تخمـین

است ،عملکرد این رویکرد را بـا الگـوهـای دیگـر نظیـر

زدند که شامل عدمتقارن توزیـ انتظـارات اسـت .نتـایج

میانگین  -واریانس ،حداقل واریانس 7/N ،و الگـوهـای

نشــان مــیدهــد اعمــال راببــههــا بــا اســتفاده از الگــوی

عاملی دیگر مقایسه کردند .نتایج نشان می دهد بـا توجـه

حاشــیهای کــه از درآمیخــتن وصوصــیات پویــا م ــل

بـــه اینکـــه در الگـــوی حـــداقل واریـــانس از میـــانگین

وودرگرسیونی ،دستهبنـدی نوسـانات و چـولگی اسـت،

چشم پوشی شده است و تنها بـر کوواریـانسهـای بـازده

وبای تخمین را نسبت به نمونـهگیـری تـاریخی کـاهش

داراییها تمرکز شده است ،این الگو عملکـرد بهتـری از

میدهد .در پژوهش آنهـا عملکـرد الگـوی  7/Nبهتـر از

الگوی میانگین  -واریانس دارد .بـا وجـود ایـن ،الگـوی

الگــوی حــداقل واریــانس و الگــوی ترکیبــی حــداقل

حداقل واریـانس عملکـرد بهتـری در مقایسـه بـا الگـوی

واریانس و  7/Nاست.

 7/Nنــدارد .کیربــی و اســتدیک )3173( 3بــرای بررســی

در پــژوهشهــای داولــی ،پژوهشــی یافــت نشــد کــه

عملکرد راهبردهای ساده و فعال نسبت به راهبرد  7/Nاز

الگـــوهـــای انتخـــاب ســـبد ســـرمایهگـــذاری را بـــدون

دو روش جایگزین انتخاب سبد سرمایهگـذاری میـانگین

درنظرگرفتن بازده مقایسـه کنـد و ایـن پـژوهش ،اولـین

 -واریانس شامل زمانبندی نوسانات و زمانبندی پاداش

پژوهشی است که این الگوها را بررسی مـیکنـد .همـان

به ریسک بهره بردنـد کـه بـرای کـاهش اثـرات تخمـین

طور که بیان شد بیشتر پژوهشهـا الگـوهـایی را بررسـی

ریسک طراحی شده است .هـر یـک از ایـن روشهـا بـه

کرده است که تخمین بازده را در نظر میگیرد و باتوجه

سرمایه گذار اجازه میدهـد روی حجـم معـامالت وـود

بــه وبــای تخمــین و ســختیهــای بــرآورد بــازده ،ایــن

کنتــرل داشــته باشــد؛ ازایــنرو ،هزینــههــای معــامالت بــا

پژوهش تنها بر الگوهایی تمرکز میکند کـه بـازده را در

استفاده از پارامتر تنظـیم بـهمنزلـۀ معیـاری از زمـانبنـدی

نظر نمیگیرد؛ ماننـد الگـوی حـداقل واریـانس ،الگـوی

تفســیر مــیشــود .نتــایج ایــن پــژوهش عملکــرد بهتــر

 7/Nو الگوی ترکیبی حـداقل واریـانس و  .7/Nبرتـری

راهبردهـای زمـانبنـدی را نسـبت بـه الگـوی  7/Nنشـان

دیگر این پژوهش نسبت به پـژوهشهـای اشـارهشـده در

میدهد .فلتچر )3171( 2مزایای اسـتفاده از ویژگـیهـای

معیارهـــای ارزیـــابی عملکـــرد اســـت کـــه عـــالوه بـــر

سهام در انتخاب سبدهای بهینه را بـا اسـتفاده از رویکـرد

درنظرگرفتن معیارهای ارزیابی عملکرد مختلا ،از آنهـا

برانت و همکاران ( )3113بررسی کـرد .نتـایج نشـان داد

برای رتبهبندی الگوهـای پـژوهش بـا اسـتفاده از الگـوی

ســبد ســرمایهگــذاری انتخــابی بــا اســتفاده از رویکــرد

 TOPSISبهره برده است؛ بهطوری که درانتها با اسـتفاده

ویژگیهای سـهام ازنظـر معیـار شـارپ عملکـرد بهتـری

از نتایج بهدستآمده از این رتبـهبنـدی مـیتـوان دربـارۀ

نسبت به سایر الگوها ازجمله الگوهای  7/Nو میـانگین -

برتــرین الگــوی انتخــاب ســبد ســرمایهگــذاری در بــین

واریــانس دارد .لــو و همکــاران ( )3179بــرای بهبــود

الگوهای بررسیشده قضاوت کرد.

عملکرد الگوی میانگین  -واریانس با اسـتفاده از الگـوی
توزیعی عدمتقارن ،بـازده مـازاد موردانتظـار را بـهوسـیلۀ
1 Brandt
2. Kirby & Ostdiek
3. Fletcher
4. Low

روش پژوهش.
همانطور کـه بیـان شـد در ایـن پـژوهش هـم بـرای
انتخاب سبد سـرمایهگـذاری بهینـه و هـم بـرای سـنجش

بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 713 / 1/N

عملکــرد ســبد ســرمایهگــذاری از روشهــا و الگــوهــای

نباشد و سرمایهگذار را متثمل ریسکی کند که بابت آن

مختلفــی اســتفاده شــده و در پایــان روش تصــمیمگیــری

بازده متناسبی کسب نمـیکنـد [ .]9ازطرفـی ،در الگـوی

چندمعیارۀ  TOPSISبرای رتبهبندی الگـوهـای پـژوهش

حداقل واریانس بـا توجـه بـه تفـاوت در میـزان ریسـک

به کـار رفتـه اسـت .سـبد سـرمایهگـذاری و اوزان بهینـۀ

دارایی هـا امکـان تمرکـز بـیش از حـد در یـک یـا چنـد

بهدستآمده از هر الگو برای سالهای  7299تا  ،7231با

دارایی به وجود میآید؛ بهطوری که بخـش چشـمگیری

استفاده از پنجـرۀ تخمـین چروشـی 7سـهسـاله بـه دسـت

از ریسک کل سبد سرمایهگذاری از یک یا چند دارایی

می آید؛ به بیان دیگـر ،بـه ازای هـر سـه سـال یـک سـبد

تــأثیر مــیگیــرد [ .]72الگــوی ترکیبــی بــا اســتفاده از دو

سرمایهگذاری برای هر یک از الگوهـا تعیـین مـیشـود؛

الگوی حداقل واریانس و  7/Nبـه دسـت آمـده و بـرای

درواقـ  ،از ایــن دورۀ ســهســاله بــرای مثاســبۀ وزنهــای

بررسی عملکرد این الگو ،عملکرد سـبد سـرمایهگـذاری

بهینه ،بازده و ریسک سـبد و درانتهـا معیارهـای ارزیـابی

انتخابی براساس این الگو با دو الگـوی بـهدسـتآمـده از

عملکرد استفاده میشود .در پایان نیز الگوهـا رتبـهبنـدی

آن مقایسه شده است؛ بنابراین ،الگوهای استفادهشـده در

میشود.

پــژوهش عبــارتانــد از :الگــوی  ،7/Nالگــوی حــداقل

همانطور که بیان شد هدف از این پـژوهش بررسـی

واریانس و الگوی ترکیبی حـداقل واریـانس و  7/Nکـه

کارآیی بهینهسـازی سـبد سـرمایهگـذاری بـا اسـتفاده از

در ادامه توبیی داده میشود .در جـدول ( )7الگـوهـای

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و  7/Nاست .در الگـوی

انتخاب سبد ارائه شده است.

ترکیبی فرض بر آن اسـت کـه سـرمایهگـذار قصـد دارد

جدول ( )1الگوهای انتخاب سبد سرمایهگذاری

بدون درنظرگرفتن برآوردهای بازده موردانتظار و تنها با

الگو

عالمت اختصاری

توجه به برآوردهای کووایانس ،ریسک موردانتظار سـبد

الگوی  7/Nیا وزن برابر

ew

سرمایهگذاری را حداقل کند [ .]9ارائـۀ الگـوی ترکیبـی

الگوی حداقل واریانس

min

بدین دلیل اسـت کـه همچنـان از الگـوی  7/Nبـا وجـود

الگوی ترکیبی حداقل واریانس

ارائۀ الگوهای مختلا برای انتخاب سبد سرمایهگـذاری

و 7/N

ew-min

به دلیل سادگی و نیازنداشتن به برآورد پارامترهای دیگـر
استفاده میشود؛ عالوه بر این ،نتایج پـژوهشهـای لـو و

الگوی  7/Nیا الگوی با وزن برابر ،)ew( 3بهسـادگی

همکاران ( ،)3179بهر و همکاران ( ،)3173دی میگوئـل

وزن مشابه را به هر دارایـی تخصـیص مـیدهـد .اگـر N

و همکــــاران ( )3113و چــــاوز و همکــــاران ()3173

سهم وجود داشته باشد ،هـر سـهم  iوزن زیـر را وواهـد

بیان کنندۀ برتری عملکـرد الگـوی  7/Nنسـبت بـه سـایر

داشت [:]9

الگوهاست .با این حال ،این الگو ویژگـیهـایی ازجملـه
بــازده ،ریســک و همبســتگی بــین دارایــیهــای ســبد

()7

1
N

W ew 

سرمایهگذاری را در نظر نمـیگیـرد کـه ایـن امـر سـبب

ایدۀ سبد سرمایهگذاری با وزن برابر برای ایـن اسـت

میشود سبد سرمایهگذاری بهدستآمده بهوـوبی متنـوم

که سبد سرمایهگذاری را مسـتقل از تخمـین پارامترهـا و

1. Roll Window

2. Equally Weighted

 / 791مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )32زمستان 7231

ویژگیهای سهام تعریا کند .جنبۀ منفـی ایـن امـر ایـن

اصلی ارائۀ ایـن الگـو آن اسـت کـه بـرآورد بـازدههـای

است که این روش هیچ اطالعاتی دربارۀ بـازده ،ریسـک

موردانتظار نسبت به کوواریانس سختتر است و ممکـن

و همبستگی با دیگر داراییها در نظر نمیگیرد .این بدان

است سرمایه گذاری بخواهد میانگین بـازدههـا را نادیـده

معناست که سبد سرمایهگذاری احتماالً بـهوـوبی متنـوم

بگیرد؛ اما به برآوردهای کوواریانس توجه کند .به دلیـل

نیســت؛ بنــابراین ،ســرمایهگــذار ریســکی را بــه عهــده

آنکه فرض میشود سرمایهگذار بازدههای موردانتظار را

میگیرد که بابت آن بازدهی مناسـبی کسـب نمـیکنـد.

نادیده می گیرد ،حداک ر مبلوبیت موردانتظار برابر است

وزندارکردن بهطور مساوی تنها زمانی معنا پیدا میکنـد

با حداقل واریانس سبد سـرمایهگـذاری در شـرایبی کـه

که مدیران سـبد سـرمایهگـذاری اطالعـات بسـیار کمـی

 نامعلوم باشد؛ بنابراین ،هدف کمینه کـردن واریـانس

دربارۀ بازده موردانتظار و ریسک سهام انتخـابشـده در

موردانتظار سبد سرمایهگذاری است [:]1

اوتیار دارند .جنبۀ م بت آن ،این اسـت کـه بسـیار سـاده
است و سرمایهگذار قادر اسـت بـهسـادگی از ایـن الگـو

( )

بهره ببرد [.]9
در الگوی حداقل واریانس )min( 7با سرمایهگـذاری
روبه رو هستیم که تنها دغدغۀ او کمینهکـردن ریسـک و
واریانس سبد سرمایهگذاری اسـت؛ بنـابراین ،تـابعی کـه
سرمایهگذار بهدنبال بهینهکردن آن است بـهصـورت زیـر
است [:]9
()3


1  c2
cd
 E  2 1N 1N  d 2 1N ˆ 1ˆ 11N  2 1N ˆ 11N 
2 N
N


()1
فرض کنید ˆ 
 . W   پس  W 1   ˆ 1و
1
2

ˆ 1
ˆ 1 21
 
1
2

min wt t wt s.t. 1N wt  1
wt

کــه در آن 1N :معکــوس بــردار یــکهــا wt ،بــردار
وزنها و  wtمعکوس بردار وزنهاست .برای اجرای ایـن
راهبرد از تخمین ماتریس کوواریـانس بـازده دارایـیهـا
استفاده میشـود .ایـن الگـوی بهینـهسـازی بـا اسـتفاده از
روشهای تثلیلی حلشدنی است .درنهایت وزن الگوی
حداقل واریانس از راببۀ  2به دست میآید [:]9
()2


1  1
  1

min variance(c, d )  E  c 1N  d ˆ 11N    c 1N  d ˆ 11N  
c,d
2  N
  N
 

t11N
1 t11N

N

W min 

که در آن  t1 :مـاتریس کوواریـانس و  1Nبـرداری
یکهاست.

2

1
2

 W؛ بنابراین ،راببۀ  1به صورت زیـر

است:
c2 
cd
1

1
1
1
1
1N 1N  E  d 2 1N ˆ 2W 2 2 1N  1N  2W 1 2 1N 
2N 2
N
2


()9
از آنجا که )  ، MW ~ WN ( M 1,I Nبـه پیـروی از
3

ها ( )7313داریم:
()1
()9

M
)I N
M  N 2

( E[W 1 ] 

E[W 2 ]  kI N

که در آنها
()3

الگوی ترکیبی حـداقل واریـانس و  7/Nبـه تقلیـد از

1
2

1
2

)M 2 ( M  2
)( M  N  1)( M  N  2)( M  N  4

k

دی میگوئل و همکاران ( )3113طراحی شده است .دلیل
1. Minimum Variance

2. Haff

بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 797 / 1/N

بنابراین ،واریـانس کمینـهشـدۀ سـبد سـرمایهگـذاری
برابر است با:
()71

داشته باشد و بهطور مستقل بتـوان بـا توجـه بـه هـر معیـار
دربارۀ برتری الگو قضاوت کرد .در ادامه نثـوۀ مثاسـبۀ

c2 
1
Mcd
1N 1N  kd 2 1N  11N 
2N 2
2
M  N 2

variance(c, d ) 

مــیوــواهیم مقــدار  cو  dرا بــه نثــوی بــه دســت
آوریم که مقدار مورد انتظار راببـۀ  71را حـداقل کنـد؛

این معیارها بیـان مـیشـود .معیارهـای ارزیـابی عملکـرد
استفادهشده در این پژوهش در جدول  3ارائه شده است:
جدول ( )2معیارهای ارزیابی عملکرد سبد
سرمایهگذاری

با درنظرگرفتن این مثدودیت که مجموم وزنها برابر با
یک شود .با حل راببه و سادهکردن آن داریم:
()77

c  1  d 1N 11N

( M  N  2)(1N 1N )(1N  11N )  N 2 M
) N 2 ( M  N  2) k (1N  1 1N )  2MN 2 (1N  11N )  ( M  N  2)(1N  11N )2 (1N 1N

d

کــه در ایــن روابــط  Nتعــداد دارایــیهــا و  Mطــول
می شود؛ درنهایت ،در این الگو وزن بهینـه از راببـۀ زیـر
به دست میآید:
()72

1
1N  d  11N s.t. 1N wew min  1
N

W ew min  c

کــه در آن  cو  dبــه نثــوی انتخــاب مــیشــود کــه
مبلوبیت موردانتظار سرمایه گـذار از ریسـک و بـازده را
حداک ر کند.

شارپ

SRp

ترینر

Tp

مودیلیانی  -مودیلیانی یا

()73

دورهای اســت کــه بــرای بــرآورد گشــتاورها اســتفاده

معیار

عالمت اختصاری

3

M

M 2p

اطالعات

IR p

سورتینو

Sp

معیار شارپ 7با نسبت بازده به ت ییرپذیری ،3بـازده را
نسبت به ریسک کل سبد سرمایهگذاری (انثراف معیـار
بازده) اندازهگیری میکند SR p .از تقسیم متوسـط بـازدۀ
ابافی سبد سرمایهگذاری بـر انثـراف معیـار بـه دسـت
میآید [ :]7
( )7

rp  rf

p

SR p 

پس از بهدستآوردن وزنها ،بـازده و ریسـک سـبد

معیار ترینر 2یا نسبت بازدهی به نوسانپذیری با نمـاد

ســرمایهگــذاری ،معیارهــای ارزیــابی عملکــرد مثاســبه

 Tpبرای یک سبد سرمایهگذاری ،از تقسیم بازده ابافی

میشود .در پژوهشهای لـو و همکـاران ( ،)3179بهـر و

بر ریسک سیسـتماتیک سـبد سـرمایهگـذاری بـه دسـت

همکــاران ( ،)3173دیمیگوئــل و همکــاران ( )3113و

میآید [ :]7

چــاوز و همکــاران ( )3173از معیارهــای مختلفــی بــرای
ارزیابی عملکرد سبد سرمایهگذاری استفاده شـده اسـت.

()71

rp  rf

p

Tp 

در این پژوهش نیز به پیروی از پژوهشهای ذکرشـده از

فرانکو مودیلیانی و لیاه مودیلیانی 1معیـار  M3را ارائـه

معیارهـــای شـــارپ ،ترینـــر ،مودیلیـــانی  -مودیلیـــانی،

کردنــد .ایــن معیــار مشــخص مــیکنــد کــه اگــر ســبد

اطالعات و سورتینو استفاده شده است تـا عملکـرد سـبد
سرمایهگذاری بهدستآمده از الگوهای پژوهش از ابعـاد
مختلا بررسی شود و نتایج پـژوهش جامعیـت بیشـتری

1. The Sharpe Ratio
2. The Reward-to-Variability Ratio
3. Treynor
4. The Reward-to-Volatility Ratio
5. Franco Modigliani & Liyah Modigliani
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ســرمایهگــذاری ،درجــۀ مشــابهی از ریســک کــل ســبد

شاوص کل بازار) و  DRریسک نامبلوب 1است کـه از

سرمایهگذاری بازار را داشته باشد ،متوسط بـازده چقـدر

راببۀ زیر به دست میآید:

وواهد بود M 2p .بهصورت زیر به دست میآید [:]71
()79


 m



 rp  rf
M 2p  rf  
 p


معیــار دیگــر ،معیــار اطالعــات 7اســت .ایــن معیــار از
تقســیم بــازده غیرعــادی بــر ریســک غیرسیســتماتیک بــه
دســت مــیآیــد .بــازده غیرعــادی ،بــازده مــازاد ســبد
سرمایهگذاری نسبت به سبد سرمایهگذاری مبنا (در ایـن
پــژوهش شــاوص کــل بــازار) اســت .ازطرفــی ،ریســک
غیرسیستماتیک نیز برابـر بـا انثـراف معیـار تفـاوت بـین
بـــازده ســـبد ســـرمایهگـــذاری مـــدنظر و بـــازده ســـبد
سرمایهگذاری مبناست .راببۀ این معیـار بـهصـورت زیـر
است [:]71

rp  rbp

()71

)  (rp  rbp

IR p 

سورتینو و پـرایس )733 ( 3معیـار جدیـدی را بـرای
ارزیابی عملکرد سـبد سـرمایهگـذاری ارائـه کردنـد .در
معیــار ســورتینو 2چنــین اســتدالل مــیشــود کــه یــک
سرمایه گذار معموالً به اثر نامبلوب ریسک (نوسـان) بـر
دارایــی توجــه مــیکنــد؛ بنــابراین ،از ریســک نــامبلوب
به جای ریسک کـل در الگـوی وـود اسـتفاده مـیکنـد.
همچنـین ،در ایـن معیـار بــهجـای اسـتفاده از نـرد بــدون
ریســـک از حـــداقل نـــرد بـــازده پـــذیرفتنی بـــرای
سرمایهگذاری استفاده میشـود .راببـۀ مربـوب بـه معیـار
سورتینو بهصورت زیر است:
()79

rp  MAR
DR

Sp 

کـــه در ایـــن راببـــه rp ،بـــازده متوســـط ســـبد
ســرمایهگــذاری در طــول دورۀ بررســیشــدهMAR ،

حــداقل نــرد بــازده پــذیرفتنی (در ایــن پــژوهش بــازده

()73

) (rpt  MAR

2

T



t 0
rpt  MAR

1
DR 
T

برای ارزش سبد سرمایهگذاری بازار از شاوص کـل
بــازار اســتفاده شــده اســت .همچنــین ،نــرد بــازده اورا
مشارکت بهمنزلۀ نرد بازده بدون ریسک در نظـر گرفتـه
شــده اســت .در پایــان بــا اســتفاده از روش TOPSIS

9رتبهبندی الگوهای استفاده شـده در ایـن پـژوهش ارائـه
میشود .روش  TOPSISیکی از روشهای استفادهشـده
در زمینۀ تصمیمگیری چندمعیاره است .هوانـ

و یـون

1

( )7397این روش را ارائه کردند .در این روش  mگزینه
بهوسیلۀ  nمعیار ارزیابی میشود و هر مسئله بهمنزلۀ یـک
سیستم هندسی شامل  mنقبه در یک فضای  nبعـدی در
نظر گرفته میشود .اساس این فن بـر ایـن مفهـوم اسـتوار
است که گزینۀ انتخابی باید کمترین فاصله را بـا راهحـل
ایدهآل م بت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصـله را
با راهحل ایـدهآل منفـی (بـدترین حالـت ممکـن) داشـته
باشد [ .]7در این پژوهش چهار الگو بهمنزلـۀ گزینـههـای
انتخاب سبد سرمایهگذاری و پنج معیار ارزیابی عملکـرد
به منزلۀ معیارهای انتخاب در نظر گرفته شده است و وزن
یکسانی به هر یک از معیارها داده شده است.
نمونۀ بررسی شده در این پژوهش شامل شاوصهای
صــنای مختلــا بــورس اورا بهــادار تهــران اســت کــه
مجمــوم ارزش بــازار آنهــا هشــتاد درصــد از ارزش کــل
بازار را تشکیل میدهد؛ بدین ترتیب از بین شاوصهـای
صنای بـورس اورا بهـادار  71شـاوص در نظـر گرفتـه
شده اسـت .دادههـای مربـوب بـه ایـن شـاوصهـا بـرای
سالهای  7299تا  7231بررسـی شـده اسـت .در جـدول
( )2شاوص صنای مبالعـهشـده در پـژوهش ارائـه شـده
است:

1. Informational Ratio
2. Sortino & Price
3. Sortino Ratio
4. Minimum Acceptable Return

5. Downside Risk
6. Elimination et Choice Translating to Reality
7. Hwang & Yoon

بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 792 / 1/N

جدول ( )3شاخص صنایع مطالعهشده در پژوهش

یافتهها.

شاخص صنایع
مثصوالت شیمیایی
7
فلزات اساسی
3
بانکها و مؤسسات اعتباری
2
مخابرات
 1فرآوردههای نفتی ،کک و سووت هستهای
شرکتهای چندرشتهای صنعتی
9
وودرو و ساوت قبعات
1
استخراج کانههای فلزی
9
مواد و مثصوالت دارویی
3
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
71

در این بخش ابتدا نتایج مربـوب بـه بـازده و ریسـک
سبدهای حاصل از هر الگو ارائه شده است؛ س س نتـایج
بهدستآمده از مثاسـبۀ معیارهـای ارزیـابی عملکـرد بـه
تفکیک بررسی شده است .در انتها نیز نتـایج مربـوب بـه
روش  TOPSISارائه شـده اسـت .در جـدول ( ) نتـایج
مربوب به بازده سبدهای سرمایهگذاری بهدسـتآمـده از
الگوهای پژوهش ارائه شده است:

جدول ( )4بازده سبدهای سرمایهگذاری بهدستآمده از الگوهای پژوهش
الگوهای پژوهش

 1331 1334 1333 1332 1331میانگین

الگوی 7/N

%39

%1

%-7

%23

%-3

%32/9

الگوی حداقل واریانس

%32

%771

%-31

%12

%39

%29/9

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 7/N

%7

%1

%2

%9

%1

%2/

همـان طـور کـه مشــاهده مـیشـود ،الگـوی ترکیبــی

می شود که این الگو بازده مناسبی ایجاد نکرده است .در

حداقل واریـانس و  7/Nبـازده مناسـبی را ایجـاد نکـرده

جــدول ( )1نتــایج مربــوب بــه ریسـک (انثــراف معیــار)

است .در عین حال ،الگوی حداقل واریانس بـازده نسـبتاً

ســبدهای ســرمایهگــذاری بــهدســتآمــده از الگــوهــای

ووبی ایجاد کرده است .دربارۀ الگوی  7/Nنیز مشـاهده

پژوهش ارائه شده است.

جدول ( )1ریسک سبدهای سرمایهگذاری بهدستآمده از الگوهای پژوهش
الگوهای پژوهش

 1331 1334 1333 1332 1331میانگین

الگوی 7/N

%9

%9

%

%1

%2

%1/3

الگوی حداقل واریانس

%9

%73

%1

%1

%

%9/9

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 7/N

%1

%9

%

%1

%

%1/9

مبابب نتایج ارائهشده در جدول ( ،)1الگوی ترکیبـی

اتکای بیش از حد این الگو به دارایـیهـای وـا

سـبد

حــــداقل واریــــانس و  7/Nازنظــــر ریســــک ســــبد

سرمایهگذاری است که در صـورت نـزول بـیش از حـد

سرمایهگذاری نسبت به الگوی حداقل واریانس وبعیت

این دارایی ها این الگو چندان مناسب عمل نخواهد کرد.

پــذیرفتنی و بهتــری دارد؛ امــا همــان طــور ک ـه مشــاهده

نتـایج ارائــهشـده بیـانکننـدۀ برتــری الگـوی  7/Nازنظــر

مــیشــود ،الگــوی حــداقل واریــانس همــواره کمتــرین

ریسک نسبت به دو الگوی دیگر اسـت .در ادامـه نتـایج

واریانس را طـی دوره نداشـته اسـت کـه دلیـل ایـن امـر

مربــوب بــه مثاســبۀ معیارهــای ارزیــابی عملکــرد ســبد
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سرمایهگذاری ارائه شده است:
جدول ( )6معیارهای ارزیابی عملکرد الگوهای پژوهش
معیارهای ارزیابی عملکرد
الگوهای پژوهش

شارپ

ترینر

الگوی 7/N

-1/111

الگوی حداقل واریانس

مودیلیانی ـ مودیلیانی اطالعات سورتینو

1/11

1/799

1/711

1/123

-1/111 -1/379

1/711

-1/17

1/329

1/117

1/797

1/732

7/39

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و -1/133 7/N

همان طور که در جـدول ( )9مشـاهده مـیشـود ،بـر

نیز الگوی ترکیبی حداقل واریـانس و  7/Nنسـبت بـازده

مبنــای معیــار شــارپ عملکــرد الگــوی  7/Nنســبت بــه

مــازاد از حــداقل بــازده پــذیرفتنی بــه ریســک نــامبلوب

الگوهای دیگر بهتر اسـت؛ درواقـ  ،الگـوی  7/Nازنظـر

بهتری را ارائه داده است .بهطور کلی ،با توجـه بـه نتـایج

بازده بهدسـت آمـده بـه ازای ریسـک کـل متثمـلشـده

پژوهش بر مبنای معیارهای شارپ ،ترینـر و مودیلیـانی -

پذیرفتنیتر بـوده اسـت .در عـین حـال عملکـرد الگـوی

مودیلیانی ،الگوی  7/Nنسبت به الگوهای دیگر عملکرد

ترکیبی حداقل واریانس و  7/Nبا وجود برتری نسبت بـه

بهتری دارد و براسـاس معیارهـای اطالعـات و سـورتینو،

الگوی حداقل واریانس چندان پذیرفتنی نیست .براساس

عملکرد الگـوی ترکیبـی حـداقل واریـانس و  7/Nبهتـر

معیار ترینر ،الگوی  7/Nبهتر عمل کـرده اسـت و نسـبت

است.

بازده ابافی به ریسک سیستماتیک سبد سرمایهگـذاری

در جدول ( )1نتایج نهایی مربوب به روش TOPSIS

به طور متوسط در این الگـو بیشـتر اسـت .بـر مبنـای ایـن

ارائه شده است Score .نشاندهندۀ امتیاز اوتصا

یافتـه

معیار نیز عملکرد الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 7/N

به هر الگو براساس روش  TOPSISاست .در ستون آور

نسبت به الگوی حداقل واریانس بهتر است.

رتبۀ مربوب به هر الگو ارائه شده است که بیـانگر برتـری

نتایج مربوب بـه معیـار مودیلیـانی  -مودیلیـانی بـرای

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و  7/Nاست .همان طور

الگو های پژوهش بسیار نزدیک به یکدیگر است؛ با ایـن

کــه مشــاهده مــیشــود الگــوی  7/Nو الگــوی حــداقل

حال ،الگوی  7/Nبراساس این معیار برتـری نسـبی دارد؛

واریانس در جایگاههای بعدی قرار میگیرد.

به بیان دیگر ،با توجه به نتایج بهدستآمده از ایـن معیـار
میتوان گفت اگر سبد سرمایهگذاری درجـۀ مشـابهی از
ریسک کل سـبد سـرمایهگـذاری بـازار را داشـته باشـد،
متوسط بازده آن براساس الگوی  7/Nبیشتر وواهد بـود.
نتایج بهدست آمده برای معیار اطالعات بیانکنندۀ برتری
الگوی ترکیبی حداقل واریـانس و  7/Nاسـت؛ بنـابراین،
بـــازده غیرعـــادی ایـــن الگـــو نســـبت بـــه ریســـک
غیرسیستماتیک پذیرفتنیتر است .دربارۀ معیـار سـورتینو

جدول ( )7رتبهبندی الگوها با استفاده از روش
TOPSIS

الگوهای پژوهش

Score

Rank

الگوی 7/N

1/ 13221

3

الگوی حداقل واریانس

1/133333

2

الگوی ترکیبی حداقل واریانس و
7/N

1/ 3199

7

بررسی کارآیی بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 791 / 1/N

نتایج و پیشنهادها.

می دهد که با توجه به ماهیت رکودی بازار در چند سـال

در این پژوهش با هدف بررسی کارآیی بهینـهسـازی

گذشــته نــزول شــدیدی در بروــی از ایــن ســهمهــای

سبد سرمایهگذاری ،از الگوی ترکیبی حـداقل واریـانس

کــمریســک مشــاهده شــده اســت کــه بــرر زیــادی بــه

و  7/Nاستفاده شد و عملکـرد آن بـا الگـوهـای حـداقل

سهامداران وارد کرده است .به آن دسته از فعـاالن بـازار

واریــانس و  7/Nبــر مبنــای معیارهــای ارزیــابی عملکــرد

ســرمایه کــه بــهدنبــال بهــرهبــردن از الگــوی حــداقل

متفاوت مقایسه شد .در انتها نیز رتبـهبنـدی ایـن الگـوهـا

واریانساند ،پیشنهاد میشود با توجه به نتـایج حاصـل از

بررســی شــد .ازلثــا بــازده عملکــرد ،الگــوی ترکیبــی

این پژوهش و برتری الگوی ترکیبی حداقل واریـانس و

حداقل واریانس و  7/Nچندان پذیرفتنی نیست .در حالی

 7/Nبر الگوی حـداقل واریـانس و  ،7/Nاز ایـن راهبـرد

کــه عملکــرد الگــوی حــداقل واریــانس مناســب اســت.

ترکیبی برای انتخاب سبد سرمایهگذاری اسـتفاده کننـد؛

الگوی  7/Nازنظر ریسک بهطور نسـبی عملکـرد بهتـری

درواق ـ  ،اگــر ســرمایهگــذاران و فعــاالن بــازار ســرمایه

در مقایسه با الگوهای دیگر داشته است .بهطور کلی بـین

پیچیــدگیهــای حــاکم بــر الگــوی ترکیبــی را ب ذیرنــد،

الگــوهــای بررســیشــده ،الگــوی  7/Nازنظــر معیارهــای

میتوانند از این الگو برای انتخاب سـبد سـرمایهگـذاری

شارپ ،ترینر و مودیلیـانی  -مودیلیـانی عملکـرد بهتـری

استفاده کنند .در غیر این صورت استفاده از الگوی 7/N

داشــته اســت .ازنظــر دو معیــار اطالعــات و ســورتینو نیــز

زیان زیادی بهلثا عملکردی به آنها وارد نمیکند.

عملکرد الگـوی ترکیبـی حـداقل واریـانس و  7/Nبهتـر

در ادامـــه پیشـــنهادهایی بـــرای بهتـــر انجـــامشـــدن

بوده است .در پایان رتبهبندی الگوهای پژوهش بـا روش

پژوهشهای بعدی ارائه میشود :پیشنهاد مـیشـود بـرای

 TOPSISنشــاندهنــدۀ برتــری الگــوی ترکیبــی حــداقل

مقایسۀ بهتر بین روشهای انتخاب سـبد سـرمایهگـذاری،

واریانس و  7/Nاست و بعد از آن بـه ترتیـب الگـوهـای

الگــوهــای ایــن پــژوهش در کنــار دیگــر روشهــای

 7/Nو حداقل واریانس جای دارند .نتایج بهدسـتآمـده

بهینه سازی مانند شبکههـای عصـبی ،شـبکههـای عصـبی

از پژوهش میگوئل و همکاران ( )3113بیانکنندۀ برتری

ترکیبی و  ...بررسـی شـود .همچنـین عـالوه بـر مثاسـبۀ

الگوی  7/Nبر الگوهای دیگر بر مبنای معیارهای نسـبت

مــاتریس کوواریــانس بــه روش کالســیک آمــاری از

شارپ ،بازده معادل اطمینان و حجم معـامالت اسـت .در

روشهــایی چــون میــانگین مــوزون متثــرکنمــایی،7
3

ایــن پــژوهش عملکــرد الگــوی ترکیبــی بهتــر از الگــوی

شرینکیج و ...نیز بدین منظـور اسـتفاده شـود و نتـایج بـا

حداقل واریـانس بـوده اسـت .همچنـین یافتـههـای لـو و

ایـن پــژوهش مقایسـه شــود .در ایـن پــژوهش ،از بروــی

همکاران ( )3179نشـان دهنـدۀ برتـری عملکـرد الگـوی

معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده شد ،در پژوهشهـای
2

 7/Nبر الگوهای دیگر بـر مبنـای نسـبت شـارپ و بـازده

بعـدی مـیتـوان از معیارهــایی نظیـر شـارپ تعـیمیافتــه ،

معادل اطمینـان اسـت .عـالوه بـر ایـن ،در ایـن پـژوهش

شارپ مضاعا  ،پتانسیل مبلوب 1و  ...بهره برد.

عملکــرد الگــوی ترکیبــی نســبت بــه الگــوی حــداقل
واریانس برتری دارد.
همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد الگــوی حــداقل
واریانس وزن بیشتری به بروی داراییهـای کـمریسـک

1. Exponentially-weighted Moving Average
2. Shrinkage Method
3. Generalised Sharpe Ratio
4. Double Sharpe Ratio
5. Upside Potential Ratio
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