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چکیده
تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده ،از تصمیمات مهم سرمایهگذاران در بازارهای مالی است که
برای آن روشهای مختلفی وجود دارد .اولین روشی که بهمنظور تشکیل و بهینهسازی پرتفوی معرفی گردید،
روش میانگین-واریانس مارکویتز بود .اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی ،فقط
ویژگیهای خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر میگرفت .روش دیگری که
سالها بعد به منظور بهینهسازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت ،روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع
بازدهی را به جای برخی ویژگیهای خاص مانند واریانس ،در نظر میگیرد .پژوهش حاضر به بررسی روش
تسلط تصادفی در بهینهسازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینهسازی پرتفوی به روش مارکویتز ،با
استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .معیارهای ارزیابی عملکرد مورد
استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ ،ترینر ،سورتینو و امگا میباشد .نتایج این تحقیق نشاندهنده
برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونهای و درون نمونهای
است .همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم ،بازدهی تجمعی باالتری نسبت به روش مارکویتز دارد.
واژگانکلیدی:بهینهسازی پرتفوی ،تسلط تصادفی ،مارکویتز ،ارزیابی عملکرد
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مقدمه
در دنیای امروز ،بازار سرمایه بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد .سرمایه
موجود در این بازار میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی عمل
نماید .از مهمترین وظایف بازار سرمایه ،تسهیل تشکیل سرمایه به منظور جذب بهینه منابع برای
کمک به رشد کسبوکارها و صنایع کشور است (الهی .)1980 ،سرمایهگذاران در این بازار،
به دنبال کسب بیشترین بازدهی حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار ،در مقابل کمترین
ریسک ممکن میباشند .در واقع ،دو معیار اصلی تصمیمگیری سرمایهگذاران ،بازدهی و
ریسک است .سرمایه گذاران به منظور کاهش ریسک خود ،به ایجاد پرتفوی بهینه مبادرت
میورزند (شارپ ،گوردون و بیلی .)1885 ،ایجاد پرتفوی بهینه ،شامل تجزیه و تحلیل ترکیب
سرمایهگذاریها و نگهداری مجموعهای از سهام جهت کسب بازدهی بیشتر و ریسک کمتر
میباشد (راعی ،پویانفر .)1998 ،یافتن مناسبترین روش بهمنظور ایجاد پرتفوی بهینه ،از
اصلیترین دغدغههای سرمایهگذاران میباشد (کاری.)1981 ،
ادبیات مدیریت پرتفوی به دهه  1852باز میگردد .در آن زمان هری مارکویتز برای نخستین
بار در سال  1850نظریه مدرن پرتفوی را معرفی نمود .نظریه مدرن پرتفوی فرض میکند که
بازدهی سهام از توزیع نرمال پیروی کرده و در نتیجه توزیع بازدهی تنها به وسیله بازده مورد
انتظار و واریانس ،قابل توضیح است .اما در عمل این مفروضات با اطالعات دنیای واقعی
همخوانی ندارد زیرا در عمل بازدهی چوله و نامتقارن بوده و کشیدگی بیشتری نسبت به توزیع
نرمال دارد و در نتیجه نیاز به روشهای جدیدی ،بدون فرض نرمال بودن توزیع خواهیم داشت
(ویکنگ فن .)0211 ،یکی از این روشهای جدید که فرض نرمال بودن تابع را ندارد ،روش
تسلط تصادفی است .مدل تسلط تصادفی ،یک مدل جامع برای انتخاب پرتفوی است که
مطلوبیت مورد انتظار را حداکثر میکند و همچنین فروض محدود شده نرمال بودن توزیع
احتمال بازده یا مقعر بودن شکل تابع مطلوبیت در همه جا را ندارد .در این روش به جای
اینکه صرفاً برخی از ویژگیهای خاص تابع توزیع بازدهی در نظر گرفته شود ،تمام توزیع
مورد بررسی قرار میگیرد (فیدان ،کوزمنکو و آریاسو .)0211 ،در روش تسلط تصادفی مرتبه
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اول فرض میشود که سرمایهگذاران همواره بیشتر را به کمتر ترجیح میدهند و در مرتبه دوم،
چنین فرض میگردد که عالوه بر اینکه سرمایهگذاران بیشتر را به کمتر ترجیح میدهند،
ریسکگریز نیز هستند (التون ،گروبر ،براون و گوتزمن.)0228 ،
در پژوهشی که فیدان و همکاران ( )0215با استفاده سهام موجود در شاخصهای
 ، P500&Sداوجونز و داکس انجام دادند ،برتری روش تسلط تصادفی مرتبه دوم به روش
مارکویتز در رویکرد درون نمونهای و برون نمونهای مشاهده شد .همچنین پژوهشهایهادر،
جکورث و کولوکولووا ( )0228وهادر ،جکورث و کولوکولووا ( )0215نیز نشان دهنده
برتری این روش به روش مارکویتز بوده است.
با توجه به نتایج پژوهشهای ذکر شده و خال موجود در زمینه مقایسه روشهای مختلف
ایجاد پرتفوی ،به ویژه عدم بررسی روش تسلط تصادفی در بهینهسازی پرتفوی و ارزیابی
عملکرد این روش در بازار سرمایه ایران ،انجام این تحقیق ضروری جلوه مینماید .لذا در این
پژوهش به بررسی عملکرد بهینه سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی مرتبه دوم با استفاده از
معیارهای ارزیابی عملکرد شارپ ،ترینر ،امگا و سورتینو و مقایسه با روش سنتی مارکویتز
پرداخته شده است .در ادامه به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته ،سپس پرسشها و
روش شناسی پژوهش بیان خواهد شد .در پایان نیز به تجزیه تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
پرداخته و نتایج و پیشنهادات مطرح خواهند شد.

مبانی نظری
مدل مساله انتخاب پرتفوی در سال  1850توسط مارکویتز ارایه گردید .مارکویتز بیان میکند
که سرمایه گذاران بایستی تصمیمات مربوط به پرتفویشان را صرفاً بر مبنای بازده مورد انتظار و
انحراف معیار اتخاذ نمایند .بدین ترتیب برای به دست آوردن پرتفوی حداقل واریانس ،برای
یک سطح خاصی از بازده ،الزم است مساله برنامهریزی غیر خطی زیر حل شود (راعی،
پویانفر:)1998 ،
0
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:s.t
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̆
2 for i=1,2,…,N
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) نشاندهنده واریانس بازدهی پرتفوی،

∑
̅

نشاندهنده وزن سهم  iام در

در تابع فوق (
پرتفوی ) ̅ ( ،نشاندهنده بازده مورد انتظار پرتفوی و (̆) نشاندهنده بازده هدف
سرمایهگذار می باشد .به لحاظ فنی ،مدل پایه مارکویتز از طریق یک تکنیک ریاضی که
برنامهریزی درجه دو نامیده میشود ،حل میگردد .باید خاطر نشان کنیم حل مدل شامل
دستکاری در وزن هر سهم در سبد یا درصد مبالغ مورد سرمایهگذاری در هر سهم میباشد
(کریمی.)1991 ،
با این حال مدل مارکویتز بر این فرض استوار است که توزیع بازدهی نرمال است و این
فرض ،یک مشکل اساسی دارد و آن این است که از آنجاییکه بازدهی سهام شرکتها
عموماً چوله و نامتقارن بوده و کشیدگی بیشتری نسبت به توزیع نرمال دارد ،نیاز به روشهای
جدیدی ،بدون فرض نرمال بودن توزیع خواهیم داشت (ویکنگ فن .)0211 ،مدل تسلط
تصادفی ،یکی از روشهای جایگزین مدل میانگین-واریانس برای تشکیل پرتفوی میباشد.
عمومیترین مدل تسلط تصادفی ،هیچ فرضی را برای تابع توزیع بازدهی ،در نظر نمیگیرد.
بنابراین ،وقتی روش تسلط تصادفی مورد استفاده قرار میگیرد ،احتیاجی نداریم که فرم
خاصی از تابع مطلوبیت سرمایه گذار را در نظر بگیریم .مدل تسلط تصادفی خود به دو روش
مجزای مرتبه اول و مرتبه دوم قابل انجام است که این دو روش برگرفته شده از مفروضاتی
برای رفتار سرمایهگذاران است (التون ،گروبر ،براون و گوتزمن.)0228 ،
در روش تسلط تصادفی مرتبه اول فرض میشود که سرمایهگذاران همواره بیشتر را به کمتر
ترجیح میدهند .در مرتبه دوم ،چنین فرض میگردد که عالوه بر اینکه سرمایهگذاران بیشتر را
به کمتر ترجیح میدهند ،ریسکگریز نیز هستند (التون ،گروبر ،براون و گوتزمن.)0228 ،
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برای تصمیمگیری بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول ( ،)FSDفرض کنید سرمایهگذار می
خواهد دو سرمایهگذاری که تابع تجمعی  Fو  Gدارند را رتبهبندی کند .ما این دو سرمایه
گذاری را با  Fو  Gنشان میدهیم .قانون  FSDمعیاری است که به ما میگوید یک
سرمایهگذاری بر دیگری تسلط دارد که شرایط  U’≥0موجود باشد.
 Uنشاندهنده مطلوبیت بازده است .در واقع این ضعیفترین فرض در رابطه با ترجیحات
است .زیرا تنها فرض میشود که سرمایهگذاران پول بیشتر را به پول کمتر ترجیح میدهند.
همچنین فرض میکنیم  Uتابع پیوسته غیرنزولی است.
آن گاه برای هر  F ،U1∈Uبر  Gاز منظر  FSDتسلط دارد اگر و تنها اگر برای تمام
مقادیر  )F(x) ≤ G(x ،xباشد .و حداقل یک  x0وجود دارد که یک نامعادله اکید برای آن
برقرار است .نظر به این که  FSDمربوط به  U1∈Uاست ،میتوان آن را به شکل زیر
خالصه نمود (لوی:)0215 ،
)EgU(x ≥ )EfU(x
برای تمام  7UϵUبا یک نامعادله اکید برای
حداقل یک

7ϵU0U

)G(x ≤ )F(x
برای تمام xهای با یک نامعادله اکید
برای حداقل یک

0x

برای توضیح دقیقتر این روشها ،با ذکر یک مثال ،نحوه استفاده از آنها تشریح میگردد.
دو سهم  Aو  Bرا با بازدهی تجمعی مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید.
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شکل شماره  .1نمودار بازدهی تجمعی دو سهم  Aو B
همانگونه که از این شکل مشخص است ،بازده سهم  Aدر سناریوهای مختلف ،همواره
بیشتر از  Bاست .بنابراین بر اساس روش مرتبه اول تسلط تصادفی که سرمایهگذاران همواره
بازدهی باالتر را به بازدهی کمتر ترجیح میدهند ،سرمایهگذاران همواره سهم  Aرا انتخاب
میکنند و به عبارتی سهم  Aبر سهم  Bچیره است .اما اگر این فرض برقرار نبوده و در بعضی
سناریوها ،بازدهی  Aکمتر از  Bباشد ،با استفاده از روش مرتبه اول نمیتوان تصمیم گرفته و
باید فرض قویتری نسبت به ویژگیهای تابع مطلوبیت در نظر قرار داده و از روش مرتبه دوم
تسلط تصادفی ( )SSDاستفاده نمود .فرض کنید  Fو  Gدو سرمایهگذاری با توابع چگالی
 )f(xو  )g(xمیباشند .آنگاه  Fاز منظر تسلط تصادفی مرتبه دوم ( )SSDبر  Gتسلط دارد
که با  FD2Gنشان داده میشود ،اگر و تنها اگر:
()x

]) (

)( [∫

به ازای هر  ]a,b[ ϵ xو حداقل یک  x0وجود دارد که یک نامعادله اکید به ازای آن
وجود دارد .این نظریه میتواند به صورت زیر نیز بیان شود(لوی:)0215 ،
EFU(x) – EGU(x) ≥ 0
برای تمام  UϵU2با یک نامعادله اکید برای

2

]) (

) ( [ ∫

برای تمام xهای با یک نامعادله اکید برای
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حداقل یک x0

حداقل یک U0ϵU1
(التون ،گروبر ،براون و گوتزمن.)0228 ،

سرمایهگذاری B

سرمایهگذاری A
احتمال

خروجی

احتمال

خروجی

1/4

6

1/4

5

1/4

8

1/4

9

1/4

11

1/4

11

1/4

11

1/4

11

جدول شماره  -1بازدهی دو سهم  Aو  Bو احتماالت وقوع آنها

شکل شماره  .1نمودار بازدهی تجمعی دو سهم  Aو B
همانگونه که در جدول شماره  1مشخص است ،سهم  Aدر احتمال اول بازدهی بیشتر و
سهم  Bدر احتمال دوم بازدهی بیشتری را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد .برای انتخاب
بین این دو سهم ،باید به ریسکگریزی سرمایهگذاران نیز توجه داشت .ریسکگریزی به این
معنا است که سرمایه گذار باید بابت تحمل ریسک ،پاداش بگیرد .این امر زمانی رخ میدهد
که برای سرمایه گذار ،هر افزایش در بازده ،نسبت به افزایش پیشین ،ارزش کمتری دارد.
بنابراین در جدول شماره  ،1سرمایهگذار سهم  Aرا ترجیح خواهد داد ،زیرا تفاوت بین
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بازدهی  5و  1درصد ارزش بیشتری نسبت به تفاوت بازدهی  9و  8درصد دارد .این موضوع
در شکل شماره  9نیز نمایش داده شده است .بنابراین در روش مرتبه دوم تسلط تصادفی ،هم
به ریسک گریزی سرمایهگذار و هم به بازده سهم توجه میشود (التون ،گروبر ،براون و
گوتزمن.)0228 ،
به طور کلی بر طبق تسلط تصادفی مرتبه دوم ،اگر:
 -1سرمایهگذاران ،بیشتر را به کمتر ترجیح دهند و
 -0سرمایهگذاران ریسکگریز باشند و
 -9جمع احتماالت تجمعی برای همه بازدهها ،هیچگاه برای  Aبزرگتر از  Bنباشد و در برخی
اوقات کوچکتر نیز باشد A ،بر  Bبرتری خواهد داشت( .التون ،گروبر ،براون و گوتزمن،
.)0228
برای تصمیمگیری بر اساس این معیار فرض میکنیم که تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی X
با نماد  )FX(tنمایش داده شود .بدین ترتیب برای دو متغیر تصادفی قابل انتگرالگیری  Xو
 Yمیتوان گفت بر طبق مرتبه دوم تسلط تصادفی X ،بر  Yچیره است اگر:
) (

) (

∫
∞

در فرمول باال

∫
∞

نشان دهنده مقدار هدف میباشد( .فیدان ،کوزمنکو و آریاسو )0211 ،در

صورت استفاده از تابع گشتاور جزئی متغیر تصادفی  Xبرای مقدار هدف  ،مرتبه دوم تسلط
تصادفی میتواند به صورت زیر نیز تعریف شود:
که )

2و(

]

[(
) ]
[(
) ]
[ میباشد(فیدان ،کوزمنکو و آریاسو .)0211 ،با

فرض اینکه  Yدارای توزیع گسسته با خروجی  yiباشد که  i=1,2,…,Nمیباشد ،فرمول
باال میتواند به شکل زیر نمایش داده شود:
] ) ,i=1,2,…,N

[(

) ]

[(
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در صورتی که بازدهی معیار ( )yiبا استفاده از شاخص محقق شود ،طبق تعریف ارائه شده
در مقاله رادولف و روسنزکی ( )0229برای حل مساله بهینهسازی پرتفوی با مدل تسلط
تصادفی مرتبه دوم ،به حل مساله بهینهسازی زیر خواهیم پرداخت :
̅
:s.t
] ) ,i=1,2,…,N

در فرمول باال ̅ ،بازده مورد انتظار پرتفوی،

[(

) ]) (

[(

1

∑

1 , i=1,2,…,N

2

نشاندهنده خروجی تابع گسسته  Yاست

و  Yنیز بازده تصادفی پرتفوی شاخص است که در پژوهش ما شاخص بورس اوراق بهادار
تهران در نظر گرفته شده است ( ) .بازده پرتفوی و
پرتفوی میباشد .همچنین)) (

(2

نشاندهنده وزن سهم  iام در
]) (

[  ،در صورتی که

 i=1,2,…,Nو  wiنشاندهنده بردار وزنهای پرتفوی میباشد (فیدان ،کوزمنکو و
آریاسو.)0211 ،
روشهای حل مساله بهینهسازی با روش تسلط تصادفی مرتبه دوم ،به سه دسته عمومی )1
روشهای حداکثرسازی  )0روشهای آشکار کردن برتری  )9روشهای توزیع-محور تقسیم
میگردد (فیدان ،کوزمنکو و آریاسو .)0211 ،در این تحقیق از روشهای توزیع-محور
استفاده خواهد شد.
قدم آخر در فرآیند مدیریت سرمایهگذاری ،مرحلهی ارزیابی عملکرد پرتفوی است ،لیکن
می توان از آن به مثابه یک ساز و کار بازخور و کنترلی ،به منظور اثربخشتر نمودن فرآیند
مدیریت سرمایهگذاری استفاده نمود(.شارپ ،بیلی و الکساندر.)1888 ،
فرض میکنیم که هدف سرمایهگذاران از بهینهسازی سبد سهام ،حداکثرسازی بازده مورد
انتظار پرتفوی است در حالیکه همزمان تالش میکنند تا ریسک را حداقل نمایند .بنابراین
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زمانیکه ما عملکرد یک پرتفوی را ارزیابی میکنیم ،در واقع بازدهی پرتفوی را در مقابل
ریسک آن می سنجیم .در مقایسه با بازدهی که دارای یک تعریف صریح و آسان برای
محاسبه است ،اندازهگیری ریسک دشوار است .معیارهای ریسک متفاوت ،منجر به معیارهای
ارزیابی عملکرد پرتفوی متفاوت میشوند (ویکنگ فن.)0211 ،
به طور کلی در مورد ریسک دو دیدگاه مجزا وجود دارد :در دیدگاه اول هرگونه نوسان
(منفی یا مثبت) احتمالی بازده اقتصادی در آینده به عنوان ریسک محسوب میشود و با
استفاده از انحرافمعیار حول میانگین به دست میآید؛ در حالیکه در دیدگاه دوم مفهوم
ریسک تغییر می کند و به عنوان انحرافات نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی
هدف تعریف میشود به گونه ای که نوسانات باالتر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) مساعد
و در عوض نوسانات پایینتر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) نامطلوب یا نامساعد تلقی
میشود .ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازهگیری ریسک ،تنها نوسانات منفی بازدهی
اقتصادی در آینده را در محاسبه ریسک به کار میگیرد و به دو شیوه "نیم واریانس زیر نرخ
میانگین" و "نیم واریانس زیر نرخ بازده هدف" تعریف و محاسبه میگردد .منطبق بر دیدگاه
اول شاخصهای شارپ ،جنسن ،ترینر و منطبق بر دیدگاه دوم شاخصهای سورتینو ،پتانسیل
مطلوب ،امگا ،جنسن تعدیل شده ،ترینر تعدیل شده ،معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد
میباشند (خدائی وله زاقرد ،فوالدوندنیا.)1998 ،
در این رابطه برای محاسبه ریسک کل از معیار شارپ ،برای ریسک سیستماتیک از معیار
ترینر و برای محاسبه ریسک نامطلوب از معیار سورتینو و امگا استفاده خواهد شد.
معیار شارپ یا نسبت بازده به تغییرپذیری ،از شاخص مبنایی بر اساس خط بازار سرمایه
تاریخی ،به عنوان معیار ریسک استفاده مینماید .در واقع بازده را نسبت به ریسک کل
پرتفوی (انحرافمعیار بازدهی) اندازه گیری مینماید .نسبت شارپ از تقسیم متوسط بازده
اضافی پرتفوی بر انحرافمعیار به دست میآید.

̅
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در فرمول باال  SHpنشاندهنده نسبت شارپ ̅ ،نشاندهنده میانگین بازدهی پرتفوی،
نشاندهنده بازده بدون ریسک و

نشاندهنده انحراف معیار پرتفوی میباشد .هرچه نسبت

شارپ پرتفوی باالتر باشد ،پرتفوی عملکرد بهتری را دارد.
در معیار ترینر از خط (تاریخی) بازار ورقه سهام برای ایجاد شاخص مبنا به منظور ارزیابی
عملکرد استفاده می شود .این معیار که نسبت بازده به نوسان پذیری برای یک پرتفوی را
اندازه میگیرد ،از تقسیم بازده اضافی بر ریسک سیستماتیک پرتفوی ،بدست میآید .فرمول
محاسبه آن به شرح زیر میباشد:

در فرمول باال  Tpنشان دهنده نسبت ترینر و

̅

نشاندهنده بتای پرتفوی میباشد .هرچه این

نسبت باالتر باشد ،نشاندهنده عملکرد بهتر پرتفوی خواهد بود (راعی ،پویانفر.)1998 ،
اگر در ارزیابی عملکرد به جای انحرافمعیار ،از معیار ریسک نامطلوب استفاده شود ،شاخص
سورتینو حاصل میشود .این نسبت از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:

̅

در فرمول باال  Spنشاندهنده نسبت سورتینو T ،نشاندهنده بازده هدف و  DRنشان دهنده
نیم انحراف معیار هدف میباشد که از فرمول زیر بدست خواهد آمد:
0

]
}

{

)1

([ √

 1نیز در فرمول باال نشاندهنده تابع عالمت با تعریف زیر میباشد:
1
0

{

1

در معیار سورتینو هرچه نسبت بدست آمده مقدار بیشتری داشته باشد ،پرتفوی عملکرد بهتری
داشته است (ویکنگ فن.)0211 ،
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معیار امگا به همه عناصر توزیع بازده توجه دارد و بازدههای باالی نرخ بازده هدف را به
بازدههای پایینتر از نرخ بازده هدف تقسیم میکند .با در دست داشتن نرخ بازده هدف ، r
نسبت امگا به صورت نسبت احتمال سود به زیان تعریف میشود که فرمول آن به صورت زیر
خواهد بود:

)) (
) (
در فرمول باال،

) (

∞

∫ (1
∞

∫

) (

نشاندهنده نسبت امگا است و  )F(xتابع توزیع تجمعی بازدهها را

نشان میدهد .هرچه این نسبتها مقادیر باالتری داشته باشند ،نشاندهنده عملکرد بهتر پرتفوی
میباشد(ویکنگ فن.)0211 ،

پیشینه پژوهش
تسلط تصادفی برای اولین بار در ریاضی به وسیله من و ویتنی ( )1811و لمن (،)1855
معرفی گردید .بعدها مفهوم تسلط تصادفی در تحقیقات نظری در اقتصاد مورد استفاده قرار
گرفت .از منظر نظری ،تحقیقات گستردهای صورت گرفته است .به عنوان مثال نقش قوانین
تسلط تصادفی و رابطه آنها با قوانین میانگین-واریانس در رساله لوی ( ،)0215مورد بحث
قرار گرفته است .راسل و سئو ( )1892و دجورجی ( ،)0225مفهوم تسلط تصادفی مرتبه دوم
را برای مساله انتخاب پرتفوی نظری بکار بردند .آنها خواص تسلط تصادفی مرتبه دوم را در
مقایسه با روش میانگین-واریانس مطرح کردند و نشان دادند که مجموعه پرتفوهای کارای
میانگین-واریانس و تسلط تصادفی مرتبه دوم با هم همپوشانی دارند اما منطبق نیستند.
دنچوا و روزنسکی ( ،)0221به بررسی مشکل ایجاد یک پرتفوی از داراییهای بسیار زیادی
که بازدههای آنها از طریق توزیعهای مشترک گسسته تعریف شده است ،پرداختهاند .آنها
یک مدل بهینهسازی پرتفوی را ارئه دادند که شامل محدودیتهای تسلط تصادفی مرتبه اول
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بر روی نرخ بازده پرتفوی میباشد و به بسط بهینهسازی و نظریه دوگانگی برای این مدلها
پرداختند .آنها به ایجاد مدلهای بهینهسازی با توابع مطلوبیت پرداختند .کوپا و تیچی
( ) 0219به تست مدل تسلط تصادفی مرتبه دوم در بازار سهام اتحادیه اروپا پرداختهاند و
کارایی تسلط تصادفی مرتبه دوم را در پرتفوهای روی مرز کارای میانگین-ریسک (که
ریسک به وسیله انحرافمعیار و ماتریس همایی(تطابق) بر اساس همبستگی خطی پیرسون و یا
اسپیرمن رو و یا کندال تاو نشان داده شده است) ،تحلیل کردهاند .به طور تجربی مستند شده
است که کدام معیارها و کدام پرتفوها از مرز کارای میانگین-ریسک باید برای حداقل یک
سرمایهگذار ریسکگریز تحت شرایط مشخص ،جذاب باشد .کوپا و پست ( ،)0215به توسعه
و اجرای یک آزمون برنامهریزی خطی به منظور تحلیل کارایی یک پرتفوی سرمایهگذاری
در شرایط تسلط تصادفی مرتبه دوم نسبت به همه پرتفوهای ممکن ایجاد شده از یک گروه از
داراییهای پایه پرداختند .با اعمال این تحلیل بر روی دادههای معیار سرمایهگذاری آمریکا
این نتیجه حاصل شد که شاخص بازار سهام به طور معناداری ناکارا است و این تحلیل اظهار
میکند که هیچ سرمایهگذاری ریسکگریزی شاخص بازار را در برابر صرفهای جذاب
ارائه شده توسط پرتفوهای سرمایهگذاری متمرکزتر نگهداری نخواهد کرد.هادر ،جکورث و
کولوکولووا ( ،)0215عملکرد پرتفوی بهینه درون نمونهای براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه
دوم را با سایر استراتژیهای مرتبط با مرتبه دوم و روشهای انتخاب پرتفوی استاندارد مقایسه
کردند .پرتفو های انتخابی مرتبط با تسلط تصادفی مرتبه دوم عملکرد بهتری بر اساس
نسبتهای شارپ ،اطالعات یا استفاده از وزنهای مساوی داشتند .پرتفوهای تعیین شده بر
اساس روش حداقل واریانس که با بازده میانگین شاخص نیز مطابق هستند ،به صورت تعادلی
با انتخاب های منطبق با تسلط تصادفی مرتبه دوم ،عملکردشان را ایفا میکنند .فیدان (، )0215
به بررسی مشکل بهینهسازی پرتفوی با محدودیتهای تسلط تصادفی مرتبه دوم در سهامهای
بورس استانبول پرداخت .بر طبق نتایج این تحقیق در بورس استانبول ،پرتفوهای کاراتری را از
طریق محدودیت تسلط تصادفی مرتبه دوم نسبت به محدودیتهای مرسوم میتواند بدست
آید .عالوه بر این در این مقاله کارایی دوبه دو تسلط تصادفی مرتبه دوم برای بازدههای
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سهام های بورس استانبول با استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم ارائه شده است .فیدان و
همکاران ( ،)0211در مقاله ای به مقایسه پرتفوی بهینه با استفاده از روش تسلط تصادفی مرتبه
دوم با نمونهگیری درون نمونهای و برون نمونهای ،و پرتفوی بهینه با استفاده از روش میانگین-
واریانس و حداقل واریانس پرداختهاند .این تحقیق با استفاده از دادههای سهام شرکتهای
موجود در شاخصهای داوجونز ،اساندپی و داکس انجام شده است .نتایج تحقیق آنها نشان
داده است که پرتفوهای در نظر گرفته شده با استفاده از تسلط تصادفی مرتبه دوم ،بر
شاخصهای داوجونز P&S ،و داکس برتری دارند .شبیهسازیها عملکردی برتر از پرتفوهای
تسلط تصادفی مرتبه دوم نسبت به پرتفوهای حداقل واریانس و میانگین-واریانس نشان
میدهند.
پدرام ( )1999در مقاله ای به تبیین و آزمون الگوریتم روش تسلط تصادفی برای ارزیابی
کارایی پرتفوی بهینه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که قواعد روش تسلط تصادفی
به عنوان مکملی برای روش میانگین-واریانس عمل میکند .نتایج مطالعات وی نشان میدهد
که روش تسلط تصادفی ،برای ارزیابی کارائی پرتفوی بهینه ،از توان باالیی برخوردار بوده و
میتوان از این روش جهت توسعه مدلهای سنجش کارائی پرتفوی نیز استفاده نمود .اسدی
( )1981در پژوهش خود با استفاده از آزمون دیویدسون-دوکلوس به بررسی برتری تصادفی
مرتبه اول ،دوم و سوم بین شاخص کل صندوقهای سرمایهگذاری و  1شاخص دیگر
پرداخته و با استفاده از نتایج آن به ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری ایران پرداخته
است .نتایج ارائه شده نشان میدهد که این معیار میتواند تا حدود زیادی به سواالت و
ابهامات تحلیلگران بازار در زمینه فرآیند تصمیم سازی پاسخ دهد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ،از منظر ماهیت و روش اجرا ،توصیفی بوده و به لحاظ رویکرد استداللی،
استقرایی محسوب می گردد .همچنین ،از جهت نوع نهایی استفاده از نتایج ،تحقیقی کاربردی
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
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تهران که از ابتدای سال  1981در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و تا پایان سال  1985در
بورس اوراق بهادار باقی ماندهاند ،میباشد .دادههای پژوهش شامل بازده روزانه طی  5سال
( 1981تا  )1985سهام شرکتهای مورد اشاره است .همچنین نرخ بهره بدون ریسک که با
نماد  Rfنمایش داده میشود ،نرخ بازده سرمایهگذاری با ریسک برابر صفر است که در این
تحقیق برای بدست آوردن این نرخ ،از دادههای بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده
بانکها در سالهای گذشته استفاده میشود .بازدهی بازار نیز که با نماد  Rmنمایش داده
میشود ،نرخ بازدهی پرتفوی بازار میباشد .برای این متغیر از دادههای شاخص کل بورس
اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.
در این پژوهش ،ابتدا به بهینهسازی پرتفوی ها با دو روش مارکویتز و تسلط تصادفی مرتبه دوم
پرداخته میشود .سپس با استفاده از وزنهای بدست آمده ،با روش برون نمونهای ،پرتفویها
تشکیل شده و به ارزیابی عملکرد این پرتفویها و مقایسه بازده تجمعی آنها خواهیم پرداخت
تا به دو پرسش زیر پاسخ داده شود:
 -1کدام روش جهت انتخاب پرتفوی بهینه در رویکرد برون نمونهای و درون نمونهای
عملکرد بهتری دارد؟
 -0کدام یک از روشهای ایجاد پرتفوی در رویکرد برون نمونهای و درون نمونهای ،بازده
تجمعی باالتری نسبت به دیگری دارد؟
برای پاسخ به دو پرسش فوق ضروری است در ابتدا وزن بهینه داراییها با هر یک از دو
روش فوق استخراج و عملکرد دو روش مقایسه گردد .بدین منظور ،میتوان از روشهای
درون نمونهای و برون نمونهای استفاده نمود .در این دو روش یک پنجره غلتان تعریف
میشود .روش پنجره غلتان ،یک مجموعه متوالی از بازدهیها و وزنها را در نظر میگیرد.
برای تعیین پنجره غلتان ،یک محدوده تاریخی یا پنجره ،که طول آن توسط کاربر تعیین شده،
در ابتدای محدوده دادهها قرار میگیرد .در روش درون نمونهای ،از تمام دادههای موجود در
پنجره غلتان برای اجرای استراتژیها درون این پنجره غلتان استفاده میگردد .همچنین در
روش برون نمونهای ،از تمام دادههای موجود در پنجره غلتان برای اجرای استراتژیها پس از
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این پنجره غلتان استفاده میگردد .در این پژوهش ،از دادههای  9و  1ساله برای اجرای
روشهای مارکویتز و تسلط تصادفی مرتبه دوم و بدست آوردن وزنهای بهینه استفاده
می گردد .بدین ترتیب برای تشکیل پرتفوی در روش برون نمونهای ،در روز بعد از  9و 1
سال ،به ترتیب از وزنهای حاصل شده از  9و  1سال استفاده میگردد و سپس بازدهی و
ریسک این پرتفوها به منظور مقایسه عملکرد این پرتفوها استفاده میگردد .پس از آن پنجره
 9و  1ساله به اندازه یک روز در مجموعه دادههای موجود غلتانیده شده ،این تکنیک تکرار
شده و نتایج استراتژیهای بهینهسازی در طی زمان بدست میآید.
در این پژوهش ،ابتدا با دو روش مارکویتز و تسلط تصادفی وزن بهینه سهام شرکتها در
پرتفویها مشخص شده ،سپس به ایجاد پرتفویها با روش برون نمونهای با استفاده از پنجره 9
و  1ساله پرداخته و در نهایت به ارزیابی عملکرد پرتفوهای ایجاد شده با استفاده از معیارهای
ارزیابی عملکرد شارپ ،ترینر ،سورتینو و امگا و مقایسه بازده تجمعی پرداخته خواهد شد.

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
پرسش اول
در جدول زیر ،نتایج محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد شارپ ،ترینر ،سورتینو و امگا برای
پنجرههای  9و  1ساله در روش برون نمونهای برای دو روش تسلط تصادفی مرتبه دوم و
مارکویتز مشاهده میشود.
معیارهای ارزیابی عملکرد

پنجره  4ساله

پنجره  3ساله
مارکویتز

SSD

مارکویتز

SSD

معیار شارپ

-181684

-181591

-181941

1811.4

معیار ترینر

-181160

-181111

-181146

181111

معیار سورتینو

-18.115

-18181.

-181.90

181148

معیار امگا

18459.

188.64

185904

181196

جدول  .1معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفویها
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در رویکرد برون نمونهای در پنجره  9ساله ،میانگین بازدهی پرتفوهای روش بهینهسازی
مارکویتز و تسلط تصادفی ،به دلیل باال بودن نرخ سود بانکی به ویژه در دورههای کوتاهمدت،
منفی شده و به همین علت ،معیارهای شارپ و ترینر این دو روش عددهایی منفی را نشان
میدهند .همچنین در پنجره  1ساله ،میانگین بازدهی پرتفوهای روش بهینهسازی مارکویتز و
تسلط تصادفی مرتبه دوم ،میانگین بازدهی مثبت بوده است .در روش مارکویتز به دلیل کمتر
بودن میانگین بازدهی پرتفویها نسبت به بازدهی بدون ریسک ،معیار شارپ و ترینر منفی
گشته است .با توجه به جدول باال میتوان مشاهده کرد که معیارهای ارزیابی عملکرد تسلط
تصادفی مرتبه دوم ،عملکرد بهتر این روش نسبت به روش مارکویتز با استفاده از پنجرههای 9
و  1ساله را به خوبی نمایش میدهند .به منظور بررسی بیشتر ،از آزمون  tزوجی بین عملکرد
دو روش استفاده شده و با استفاده از آن ،به آزمون فرض صفر "عدم وجود تفاوت معنی دار
بین معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوهای بهینه میانگین-واریانس مارکویتز و تسلط تصادفی
مرتبه دوم در روش برون نمونهای" پرداخته شد .در جدول زیر نیز نتایج آزمون  tزوجی برای
پنجرههای  9و  1ساله در روش برون نمونهای ارائه شده است:
جدول  ..آزمون  tزوجی برای معیارهای ارزیابی عملکرد
پنجره  3ساله

معیار ارزیابی
عملکرد )روش
مارکویتز منهای
روش (SSD

تفاوت
میانگین

پنجره  4ساله

تفاوت
انحراف

p-value

معیار

تفاوت
میانگین

تفاوت
انحراف

p-value

معیار

معیار شارپ

-18191

18181

18116

-18114

18196

18111

معیار ترینر

-18114

18196

18119

18111

18184

18804

معیار سورتینو

-18105

18195

18111

-181.1

18199

18111

معیار امگا

-18181

18.10

18111

-18.41

18159

18111
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در رویکرد برون نمونهای ،همانطور که مشاهده میشود در هر دو پنجره ،با کمتر شدن آماره p-

 valueنسبت به سطح خطا ( )α=%5در معیارهای ارزیابی عملکرد شارپ ،سورتینو و امگا،
فرضیه صفر تأیید نشده و نتایج نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین معیارهای ارزیابی
عملکرد ذکر شده پرتفوهای بهینه میانگین-واریانس مارکویتز و تسلط تصادفی مرتبه دوم ،در
سطح اطمینان  %85می باشد .همچنین منفی شدن تفاوت میانگین معیارها برای دو روش ،برتری
روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز را نشان میدهد.
اما با آزمون معیار ترینر ،آماره  p-valueاز مقدار سطح خطا ( )α=%5بیشتر شده و فرضیه
صفر مورد تأیید قرار می گیرد .بنابراین با استفاده از معیار ترینر ،تفاوت معناداری بین نتایج
روشهای مارکویتز و تسلط تصادفی مرتبه دوم وجود ندارد.
در نهایت در پاسخ به پرسش اول میتوان گفت که جز در معیار ترینر در پنجره  9و  1ساله
رویکرد برون نمونه ای ،که وجود اختالف معنادار تأیید نگردید ،در رویکرد برون نمونهای با
استفاده از معیارهای شارپ ،سورتینو امگا ،با اختالف معنادار برتری عملکرد روش تسلط
تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز تأیید گردید.
همچنین در بررسیهای صورت گرفته در رویکرد درون نمونهای ،مشاهده گردید که جز در
معیار ترینر در پنجره  1ساله ،که وجود اختالف معنادار تأیید نگردید ،در رویکرد درون
نمونه ای با استفاده از معیارهای شارپ و ترینر ،با اختالف معنادار برتری عملکرد روش تسلط
تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز تأیید گردید( .در رویکرد درون نمونهای ،دو معیار
سورتینو و امگا به علت صفر شدن مخرج معیارها ،در هر دو روش مارکویتز و تسلط تصادفی،
قابل محاسبه نبوده و مقدار بینهایت را به خود اختصاص دادند).

بهینهسازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

101

پرسش دوم
در نمودارهای زیر ،نتایج بازدهی تجمعی ،برای پنجرههای  9و  1ساله در روش برون
نمونهای مشاهده میشود.

شکل  ..بازدهی تجمعی برای پنجره  .ساله در روش برون نمونهای

در شکل  ،1مشاهده میشود که بازده تجمعی روش بهینهسازی تسلط تصادفی مرتبه دوم،
نسبت به بازده تجمعی روش مارکویتز ،برای پنجره  9ساله در روش برون نمونهای برتری دارد.

شکل  .4بازدهی تجمعی برای پنجره  4ساله در روش برون نمونهای
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در شکل  ،5مشاهده میشود که بازده تجمعی روش بهینهسازی تسلط تصادفی مرتبه دوم،
نسبت به بازده تجمعی روش مارکویتز و بازده تجمعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران،
برتری دارد.
به منظور بررسی آماری این ادعا ،به استفاده از آزمونهای آماری پرداخته خواهد شد .بدین
منظور در این پژوهش از آزمون  tزوجی استفاده شده و با استفاده از آن ،به آزمون فرض صفر
"عدم وجود تفاوت معنیدار بین بازده تجمعی پرتفوهای بهینه میانگین-واریانس مارکویتز و تسلط
تصادفی مرتبه دوم در روش برون نمونهای" پرداخته شد .در جدول زیر ،نتیجه آزمون  tزوجی
برای بازدهی تجمعی برای پنجرههای  9و  1ساله در روش برون نمونهای نمایش داده شده است:
پنجره  4ساله

پنجره  .ساله
معیار ارزیابی عملکرد )روش
مارکویتز منهای روش (SSD
بازدهی تجمعی

تفاوت
میانگین
-18189

تفاوت
انحراف

p-value

معیار
181.5

18111

تفاوت
میانگین
-18110

تفاوت
انحراف

p-value

معیار
18101

18111

جدول  .4آزمون  tزوجی برای بازدهی تجمعی

همانطور که مشاهده میشود در هر دو پنجره ،با کمتر شدن آماره  p-valueنسبت به سطح
خطا ( ،)α=%5فرضیه صفر تأیید نشده و نتایج این آزمون نشاندهنده تأیید شدن فرضیه یک در
سطح اطمینان  85درصد و وجود اختالف معنادار بین بازدهی تجمعی پرتفوهای بهینه
میانگین-واریانس مارکویتز و تسلط تصادفی مرتبه دوم ،میباشد .همچنین منفی شدن تفاوت
میانگین بازدهیهای تجمعی برای دو روش ،برتری روش تسلط تصادفی بر روش مارکویتز را
نشان میدهد.
در نهایت در پاسخ به پرسش دوم میتوان گفت که با اختالف معنادار ،برتری بازدهی
تجمعی عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز ،در روش برون نمونهای
تأیید گردید .همچنین در بررسیهای صورت گرفته مشاهده شد که با اختالف معنادار ،برتری
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بازدهی تجمعی عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز ،در روش درون
نمونهای تأیید گردید.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،مدل تسلط تصادفی مرتبه دوم به عنوان یک روش به منظور بهینهسازی
پرتفوی ارائه گردید .این روش برخالف روش مارکویتز ،شرط محدودکننده نرمال بودن
توزیع احتمال بازده یا مقعر بودن شکل تابع مطلوبیت در همه جا را ندارد .در این پژوهش با
استفاده از این روش به بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و نتایج
حاصل با نتایج بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز ،با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد
و بازدهی تجمعی مقایسه گردید .همانگونه که در نتایج حاصل از پژوهش و در پاسخ به
پرسشهای پژوهش مشاهده شد ،روش بهینهسازی تسلط تصادفی مرتبه دوم ،با استفاده از
سهام موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،در رویکرد برون نمونهای ،نتایج بهتری را
نسبت به روش بهینهسازی مارکویتز نمایش داده است .همانطور که عنوان شد یکی از
مفروضات مدل مارکویتز ،نرمال بودن تابع توزیع بازدهی سهم است ،به منظور بررسی این
فرض به بررسی نرمال بودن دادهها پرداخته شد که مشاهده گردید تنها بازدهی  11سهم از
سهام شرکتهای موجود در نمونه از توزیع نرمال پیروی میکنند و این فرض در بازار بورس
اوراق بهادار تهران برقرار نیست و در نتیجه مشاهده گردید این موضوع بر نتایج حاصل از
مارکویتز تاثیرگذار است .نتایج این پژوهش با یافتههای فیدان و همکاران ( )0215مطابق
میباشد .در پژوهش فیدان و همکاران نیز با استفاده سهام موجود در شاخصهای ،P500&S
داوجونز و داکس ،در رویکرد درون نمونهای و برون نمونهای ،روش بهینهسازی تسلط
تصادفی مرتبه دوم نسبت به روش بهینهسازی مارکویتز و شاخصهای ذکر شده ،عملکرد
بهتری را نشان داده است .همچنین این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشهادر ،جکورث و
کولوکولووا ( )0211تطابق دارد .در این پژوهش مشاهده میشود که بهینهسازی پرتفوی با
روش تسلط تصادفی مرتبه دوم ،نسبت به سایر روشهای بهینهسازی از جمله روش مارکویتز،
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پرتفوهای با وزن برابر و حداقل واریانس ،در رویکرد بروننمونهای ،نتایج بهتری را نشان داده
است.
با توجه به نرمال نبودن تابع توزیع بازدهی اکثر شرکتها و پاسخ پرسش اول که نشان از
برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم با معیارهای شارپ ،امگا و سورتینو که ریسک
کل پرتفوی و ریسک نامطلوب را در نظر میگیرند داشت ،به سرمایهگذاران ،مدیران
سبدگردان و شرکتهای سرمایهگذاری پیشنهاد میگردد به منظور بدست آوردن بازدهی
بیشتر در مقابل ریسکهای ذکر شده ،از روش تسلط تصادفی استفاده کنند .همچنین با توجه
به بازده تجمعی روشهای بهینهسازی ،و برتر بودن بازده تجمعی روش تسلط تصادفی مرتبه
دوم در رویکرد برون نمونهای ،پیشنهاد میگردد از این روش و با این شرایط ،برای بهینهسازی
پرتفویها استفاده شود تا نتایج بهتری حاصل شود .البته در استفاده از نتایج این پژوهش
ضروری است نوسانات باالی قیمت سهام و د ر نتیجه ناپایداری بازار به عنوان محدودیتی برای
تعمیم نتایج مدنظر قرار داده شود.
به منظور گسترش تحقیقات در زمینه بهینهسازی پرتفوی ،پژوهشگران میتوانند موارد
دیگری را مورد بررسی قرار دهند .برای نمونه پژوهشگران میتوانند به مقایسه عملکرد تسلط
تصادفی مرتبه دوم با سایر روشهای بهینهسازی پرتفوی اقدام کنند .همچنین پیشنهاد میگردد
که مدل تسلط تصادفی و مدل مارکویتز با سایر روشهای حل مدلهای بهینهسازی حل شده و
با یکدیگر مقایسه شوند تا بتوان بهترین مدل و بهترین روش حل آن مدل مشخص گردد و در
بهینهسازی پرتفوی توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش تنها به
برخی از معیارهای ارزیابی عملکرد به منظور مقایسه عملکرد دو مدل تسلط تصادفی و
مارکویتز پرداخته شد .پژوهشگران میتوانند با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد ،عملکرد دو
روش را با یکدیگر مقایسه نمایند .در این پژوهش تنها سهام موجود در بورس اوراق بهادار
تهران در نظر گرفته شده است درحالیکه در بازارهای مالی ابزارهای متنوعی به منظور
متنوعسازی پرتفوی ،در دسترس سهامداران قرار دارد .لذا پیشنهاد میگردد از این ابزارها
جهت بهینهسازی پرتفوی با روش تسلط تصادفی مرتبه دوم و مقایسه نتایج با سایر روشهای
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بهینهسازی استفاده گردد .همچنین پیشنهاد میگردد با توجه به نوسانات و ناپایداری باالی
دادههای بورسی ،درصورتی که محققین امکان دسترسی به دادههای دیگری به جزء دادههای
بازار سرمایه را دارند جهت بهینهسازی مسائل مربوط به آن دادهها نیز این روش را مورد
آزمون قرار دهند.
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