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 .1مقدمه

مسئله انتخاب مجموعه بهينهای از داراییها ،یكی از نظریههای بازار سرمایه است که اهميت
خاصی نيز در مباحث اقتصاد خرد و کالن دارد .تصميم بهينه سرمایهگذاری ميزان مطلوبيت
موردانتظار سرمایهگذار را از مصرف آتی بيشينه میکند؛ بنابراین سرمایهگذار برای نيل به این
هدف نيازمند روشها ،ابزارها و معيارهایی برای شناسایی و اندازهگيری ارزش بالقوه موجود در هر
یك از فرصتهای سرمایهگذاری است [ .]9این معيارها باید بهاندازه کافی قابلاتكا باشند تا
سرمایهگذاران بتوانند بر اساس آنها تصميمگيریهای خود را اجرا کنند و سرمایه خود را در
فعاليتهای تجاری صرف کنند .ریسك و بازده معيارهایی هستند که ميزان مطلوبيت سرمایهگذار
از انتخاب مجموعه داراییهای سرمایهگذاری را مشخص میکنند .انتخاب یك مجموعه از سهام
معموالً با تعامل بين ریسك و بازده مطرح میشود .هرچه ریسك سبد سهام بيشتر باشد ،احتمال
دریافت بازده باالتر بيشتر خواهد بود [ .]13در دنيای واقعی درجه ریسكپذیری افراد با یكدیگر
متفاوت است و بازده داراییها نيز بهدليل وجود عوامل متعدد مؤثر بر آن غيرقابلپيشبينی و
همراه با ریسك است .بهدليل اینكه سرمایهگذاران نمیتوانند در مورد آینده مطمئن باشند ،یكی از
روشهای مطرح در مباحث سرمایهگذاری برای کاهش ریسك ،متنوع سازی 1یا پر گونهسازی
سبد سرمایهگذاری است .تنوع ،پایه و اساس انتخاب سبد سهام است؛ همچنين پيشنيازی برای
رقابت محسوب میشود .تنوع یا گوناگونی باعث انتخاب گزینههای مطلوب میشود؛ بنابراین
بخشی از فایده تصميمگيری محسوب میشود [.]26
فلسفه متنوعسازی این است که سرمایهگذاری در مجموعهای از چند دارایی باعث میشود
که زیانهای ناشی از سرمایهگذاری در یك دارایی با سودهای حاصل از سرمایهگذاری در سایر
داراییها حداقل شود؛ بهعبارتدیگر هر چه تنوع سبد سرمایهگذاری بيشتر باشد قدرت ایجاد زیان
هر یك از داراییها برای سرمایهگذار کمتر میشود .در مدیریت سبد سهام متنوعسازی تا آن
اندازه اهميت دارد که میتوان گفت نخستين قاعده مدیریت سبد سهام متنوعسازی است [.]18
متنوعسازی در سرمایهگذاری عبارت است از :فرآیند ساختن سبدی از داراییها که هدف آن
کاهش ریسك مرتبط با هریك از داراییها بهصورت مجزا .این هدف نيازمند آن است که
تغييرپذیری بازده یك دارایی خاص با تغييرپذیری بازده داراییهای دیگر در سبد تعدیل شود که
درنتيجه آن ریسك غيرسيستماتيك سبد با ایجاد تنوع مناسب به ميزان مؤثری کاهش خواهد
یافت [.]12
در نظریه نوین سرمایهگذاری ،تنوع ،هسته اصلی انتخاب سبد سهام است؛ اما تاکنون تعریفی
رسمی برای این مفهوم ارائه نشده است و درنتيجه ابزار واحد و منحصربهفرد کمّی برای
1. Diversification
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اندازهگيری و تعيين درجه متنوعبودن یك سبد سهام وجود ندارد [ .]4سؤال قابلطرح این است
که چگونه میتوان ميزان تنوع را با استفاده از اطالعات پایهای مطرح در سبد سهام ازجمله
بازدهی ،ریسك ،ضریب  ،βنسبت شارپ و ریسك نقدشوندگی اندازهگيری کرد تا درجه پرگونه-
بودن سبد سهام قابلبيان باشد؟ همچنين سرمایهگذاران برای انتخاب سبد سهامی متنوع ،سرمایه
خود را چگونه به گزینههای موجود سرمایهگذاری تخصيص بدهند؟ بنابراین این پژوهش می-
کوشد تا مدلی مناسب بهمنظور انتخاب سبد سهام بهينه و ابزاری کارآمد برای تخمين درجه تنوع
این انتخاب با اهداف بهينهسازی بازدهی ،ریسك غيرسيستماتيك و تنوع سبد سهام پيشنهاد
کند؛ بنابراین با توجه به ساختار مسئله در عمليات بهينهسازی ،الگوریتم ژنتيك برای بهينهکردن
مدل چندهدفه غيرخطی بهکار میرود و برای اعتباریابی مدل پژوهش ،نتایج مدلهای مختلف با
هم مقایسه میشود .در بخش دوم ،ضمن مروری بر مبانی نظری انتخاب و متنوعسازی سبد
سهام پيشينه پژوهشهای انجامشده در این زمينه بيان میشود .در بخش سوم روششناسی
پژوهش و مدلسازی مسئله ارائه میشود .در بخش چهارم نتایج اجرا و حل مدل درخصوص
موردمطالعه پژوهش ارائه و در بخش پایانی به ارائه نتایج و پيشنهادهای پژوهش پرداخته
میشود.
 .2مباني نظری و پيشينه پژوهش

نظريه سبد سهام .سرمایهگذاری عبارت است از :تبدیل وجوه مالی به یك یا چند نوع دارایی
که باهدف بهدستآوردن سود برای مدتی در زمان آینده نگهداری خواهد شد .صرفنظر از
هزینهکردن پول یا دیگر منابع مالی در زمان حاضر ،منظور از سرمایهگذاری پذیرش ریسكی
مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده است [.]13یكی از اصول اساسی سرمایهگذاری
در سهام شرکت ها مرور صورت های مالی برای تشخيص بازدهی آن ها است.تهيه صورت های
مالی یكی از متداول ترین روش های تجزیه و تحليل اطالعات مالی است که به بررسی موفقيت
یك کسب و کار در بورس پرداخته و شاخص های خوبی برای سنجش عملكرد و موقعيت مالی
و بازدهی شرکت ها می باشد [ .]28از طرف دیگر مطالعه دو عامل ریسك و بازده نيز در هر
تصميمگيری برای سرمایهگذاری ،اهميت بسزایی داشته که مبنای امر سرمایهگذاری محسوب
میشود .از نظر مارکویتز ( ،)1952منظور از ریسك ،انحراف معيار چند دوره یك متغير است که
در طول یك دوره مشخص و در یك موقعيت معين رخ دهد و به منفعت و سودی که از یك
سرمایهگذاری حاصل میشود ،بازده گفته میشود .نرخ بازده موردانتظار ،سرمایهگذار را از متوسط
پاداشی که پيشبينی میشود طی یك دوره خاص بهدست آورد ،مطلع میکند .این پيشبينی
ممكن است مطابق با واقعيت نباشد و اختالف بين پيشبينی و واقعيت ،عدماطمينان در بازده
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سبد سهام را میرساند [ .]18طبق تعریف فرانسيس ( ،)2013یك سرمایهگذاری اگر نسبت به
سایر سرمایهگذاری ها ،بازدهی بيشتری در سطح معينی از ریسك داشته باشد یا نسبت به سایر
سرمایهگذاریها دارای ریسك کمتری در سطح معينی از بازدهی باشد ،کارآمد است [.]10
طبق نظریه نوین سرمایهگذاری ،سرمایهگذار برای بهينهکردن همزمان ریسك و بازده باید
در سبدی از داراییها (سهام) سرمایهگذاری کند .سبد داراییها (سهام) در لغت به ترکيبی از
داراییها گفته میشود که توسط یك سرمایهگذار برای سرمایهگذاری انتخاب شود که به آن
«سبد سرمایهگذاری» نيز گفته میشود [ .]13فرآیند مدیریت سبد سرمایهگذاری ،اقدامی
سهمرحلهای به شرح زیر است:
ـ تجزیهوتحليل اوراق بهادار که بر توزیع احتمالی بازده سرمایهگذاریهای مختلف تمرکز دارد؛
ـ تجزیهوتحليل سبد سرمایهگذاری :مرحلهای از مدیریت سبد سرمایهگذاری است که در آن همه
امكانهای بهينه سبد سرمایهگذاری از فرصتهای دردسترس سرمایهگذاری ،شكل داده میشود؛
ـ انتخاب سبد سرمایهگذاری :در این مرحله بهترین سبد سرمایهگذاری از ميان فهرست
سرمایهگذاریهای بهينه موجود برگزیده میشود.
سرمایهگذاری کارآمد بر مدل مارکویتز ( ،)1952استوار است که در آن مرز کارایی عبارت
است از :مكان هندسی کليه سبدهای سهامی که نسبت به سایر سبدهای سهام که ریسك مشابه
دارند بازده بيشتری دارند و یا در مقایسه با سبدهای سهامی که بازده مشابه دارند ،ریسك کمتری
دارند [ .]10در فضای بازدهی -ریسك با فرض اینكه تابع مطلوبيت به فرم درجه دوم باشد،
منحنیهای بیتفاوتی (شكل  ،)1ترجيحات یك سرمایهگذار ریسك گریز را نمایش میدهد .این
منحنیها ترکيبهای متفاوت یك مجموعه از ریسك و بازده موردانتظار را که سرمایهگذار با
ميزان یكسانی از درجه مطلوبيت بهدست میآورد ،نشان میدهد .منحنی بیتفاوتی باالتر
نشاندهنده سطوح باالتری از مطلوبيت موردانتظار و درنتيجه نمایانگر رضایت بيشتر سرمایهگذار
است؛ بهعبارتدیگر سرمایهگذاران به بازده موردانتظار باالتر عالقهمند و از ریسك گریزان
هستند .شيب همه منحنیهای بیتفاوتی مثبت است؛ زیرا سرمایهگذار به فرض ریسك باالتر،
بازده موردانتظار باالتری را متصور است .منحنیهای بیتفاوتی در سطوح ریسك باالتر ،رشد
(شيب) تندتری دارند که این موضوع نشان میدهد تمایل سرمایهگذار به تقبل ریسكهای بيشتر
کاهش مییابد.
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شكل  .1منحنیهای بیتفاوتی و ترجيحات سرمایهگذار در فضای بازدهی -ریسك []10

سرمایهگذاران همواره به دنبال اندازهگيری ریسك برای گرفتن تصميمات سرمایهگذاری
بهينه هستند .آنان همواره تالش میکنند بازدهی بيشتری را به ازای ریسكهایی که متقبل
شدهاند بهدست آورند؛ به بيانی دیگر سرمایهگذاران تالش میکنند بازده سرمایهگذاریها را به
ازای ریسك معين بيشينه کرده و یا ریسك آنها را به ازای بازدهی مشخص کمينه کنند.
تنوع و متنوعسازی .تنوع مفهومی است که در رشتههای مختلف ازجمله فيزیك ،زیست ،علوم
اطالعاتی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد و بهخصوص در علم و سياست فناوری موضوعی مهم و
پرکاربرد است .نكته جالب در مورد مفهوم تنوع این است که در زمينه و بسترهای کامالً متفاوت،
تنوع به مجموعهای از خواص متعدد مشابه و خاص اشاره دارد .با وجود کارهای گوناگون
صورتگرفته در این حوزه ،پژوهشهایی که بر ویژگیهای ميانرشتهای تنوع متمرکز باشد،
اندك است [ .]27چهار منطق قوی برای توجه و عالقه به اهميت بالقوه تنوع در اقتصاد،
بهخصوص در حوزه فناوری ،وجود دارد که عبارتاند از .1 :تنوع ،عامل کليدی برای پيشبرد
نوآوری و رشد است؛  .2ابزاری برای کاهش عدمقطعيتها و ناآگاهی در تصميمگيری برای
فناوریهای بدیل است؛  .3ابزاری برای کاهش عوارض جانبی شتاب و سكون و قفلشدگی
(حرکت سازمانی) در رسيدن به اهداف درازمدت سازمانی بر مدار فناوری است و  .4راهی برای
تطبيقدادن منافع و ارزشهای بهظاهر غيرمتجانس در جوامع جدید صنعتی است که عموماً
همراه با تكثرگرایی و پيچيدگیهای خاص خود هستند.
استرلينگ ( ،)2007به شناسایی خصوصيات عمومی مشترك تنوع در بسياری از حوزهها ،حتی
گاهی متضاد ،پرداخته است؛ سپس یك مدل ابتكاری بدیع ارائه کرده است که تنوع را بهصورت
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سيستماتيك در زمينهها و علوم مختلف توصيف میکند .وی سه صفت تعداد اقالم ،توازن ميان
اقالم و اختالف مابين اقالم را در مورد شاخص تنوع معرفی میکند [:]27
ـ تعداد اقالم در ارتباط با مقدار کل مواد یا موجوداتی است که باید به تعداد قلمهای مختلفی
تقسيم شوند .این عدد ،مثبت و صحيح است .با فرض تساوی دیگر موارد ،هرچقدر این عدد
بزرگتر باشد ،تنوع بيشتر است؛
ـ توازن به الگوی تقسيم مقدار کل به قلمهای مختلف عطف میشود؛ مانند سهم بازار در یك
صنعت خاص و در ميان چند بنگاه که جمع آن یك است .هرچه مقدار کسرها به هم نزدیكتر
باشد ،آنها با هم برابرتر و درنتيجه تنوعسازی بزرگتر است؛
ـ اختالف ميان ارقام به طبيعت و درجه تفاوت مابين اقالم داخل سيستم ارجاع داده میشود که
به نحوه تعریف قلمها ارتباط دارد .اختالف ذاتاً یك پدیده کيفی ،ذهنی و مفهومی است؛ به همين
دليل اندازه گيری آن سخت و گاهی ناممكن است؛ اما برای دو سيستم با تعداد اقالم برابر و اقالم
متوازن ،سيستمی که اختالف بيشتری داشته باشد ،تنوع بيشتری دارد [.]26
تنوع و متنوعسازی سبد سهام .در حوزه اقتصاد ،نظریههای مالی و خِرد عمومی به ما
میآموزد در جهانی که پر از عدمقطعيت است نباید همه تخممرغها را در یك سبد قرار داد؛ یعنی
اینكه ازلحاظ فنی ،سرمایهگذاران برای حفظ سرمایههای خود باید در مجموعه متنوعی
سرمایهگذاری کنند [ .]29بر اساس نظریه سبد سهام ،ریسك سبد تنها متأثر از ميانگين انحراف
معيار اعضای مجموعه تشكيلدهنده آن نيست؛ بلكه تنوع در سرمایهگذاری و چگونگی ارتباط
بازده اعضا بر یكدیگر نيز بر ریسك مجموعه تأثير خواهد گذاشت؛ بهبياندیگر در یك مجموعه
سرمایهگذاری هر چه تنوع بيشتر باشد ،ریسك مجموعه کمتر خواهد شد [.]22
بر اساس نظریه نوین سرمایهگذاری در حالت کلی ریسك را میتوان به دو بخش ریسك
سيستماتيك 1و ریسك غيرسيستماتيك 2دستهبندی کرد .ریسك غيرسيستماتيك که به آن
ریسك قابلکنترل و یا ریسك اجتنابپذیر نيز گفته میشود فقط منحصر به یك دارایی است؛
برای اینكه آن ریسك در ارتباط با بخشی از بازده یك دارایی مطرح است .این ميزان از ریسك
مختص یك شرکت یا یك صنعت و ناشی از عوامل و پدیدههایی مانند اعتصابات کارگری،
عملكرد مدیریت ،رقابت تبليغاتی ،تغيير در سليقه مصرفکنندگان و غيره است .ریسك
سيستماتيك که آن را ریسك غيرقابلکنترل و یا ریسك اجتنابناپذیر نيز میخوانند ،آن قسمت
از ریسك است که به شرایط عمومی بازار مربوط است .تغيير نرخ بهره ،نرخ برابری پول ملّی در

1. Systematic Risk
2. Unsystematic Risk
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مقابل ارزهای خارجی ،نرخ تورم ،سياستهای پولی و مالی ،شرایط سياسی و غيره از منابع
ریسك سيستماتيك هستند [ .]24سرمایهگذاران برای کاهش ریسك غيرسيستماتيك اقدام به
خرید سهام شرکتها گوناگون (سبد سرمایهگذاری) با نسبتهای مختلف میکنند .این
تنوعبخشی قادر به کاهش ریسك غيرسيستماتيك سرمایهگذاری خواهد بود؛ ولی قادر به کاهش
یا حذف ریسك سيستماتيك نيست .در دهه  1950مارکوتيز اثبات کرد چگونه در شرایط عدم
اطمينان بر مبنای ميانگين بازدهی و ریسك می توان با سرمایه گذاری درمجموعه ای متنوع از
سهام یا دارایی ها که به سبد سهام ،پرتفویو یا بدره معروف است ،ریسك را کاهش و بازدهی را
به حداکثر رساند [ .]15او با این ایده که تصميمگيری مالی از بده-بستان بين ریسك و بازدهی
سبد سهام بهوجود میآید ،به دو دليل در مدیریت سرمایهگذاری انقالب ایجاد کرد :نخست اینكه
فرض میکند ،سرمایهگذار ارزیابی کمّی از ریسك و بازدهی سبد سهام با توجه همزمان به
بازدهی سبد سهام و حرکت همزمان بازدهی سبدها نسبت به هم انجام میدهد که این ایده
اصلی در تنوعبخشی است .دوم اینكه فرآیند تصميمگيری مالی را یك مسئله بهينهسازی در نظر
میگيرد؛ یعنی سرمایهگذار از ميان انواع مختلف سبدهای دردسترس ،سبدی را انتخاب میکند
که کمترین واریانس را دارد [ .]20متنوعسازی مارکویتز ( ،)1952شيوه خاصی از متنوعسازی
است که در تجزیهوتحليل سبد سرمایهگذاری کاربرد دارد .این نوع از متنوعسازی با لحاظکردن
کوواریانس بين اوراق بهادار و ترکيب سرمایههایی با همبستگی کمتر بهمنظور کاهش ریسك در
سبد سهام بدون بهخطرانداختن بازدهی را شامل میشو؛ بهعبارتدیگر همبستگی کمتر سرمایهها
در یك سبد سرمایهگذاری ،ریسك کمتری را متوجه آن سبد خواهد کرد [.]10
با مرور مبانی نظری بسياری از مقالهها ،رایجترین ابزارهای اندازهگيری تنوع ،بهطور ساده
شمارش تعداد اوراق یا سهام در سبد سرمایهگذاری عنوان شده است .روش پيشنهادی دیگر در
مقالهها استفاده از ضریب همبستگی بين بازده بازار و بازده سبد سرمایهگذاری است .بهطور واضح
این ابزار اندازهگيری به دادههای یك دوره یك یا چندساله نياز دارد و زمانی که ترکيب سبد
سرمایهگذاری تغيير کند ،مشكالتی را در محاسبه به همراه دارد [ .]25از دیگر روشهای
معرفیشده میتوان به استفاده از شاخص ) 1(HHIو شاخص آنتروپی شانون اشاره کرد [ .]30بر
اساس مطالعات قبلی ،از دیدگاه عملی ،درجه تنوع نقش عمدهای در کاربرد مدل ميانگين-
واریانس معرفیشده توسط مارکویتز دارد و ماتریس همبستگی سهام در یك سبد سرمایهگذاری
بهوضوح به درجه تنوع سبد سهام مرتبط است و عنصر کليدی مدل ميانگين -واریانس محسوب
میشود [ .]8از دیدگاه تيرا ( ،)2015تنوع بهينه سبد سهام دقيقاً میتواند با توجه به برآورد بازده
موردانتظار و ریسك مرتبط با هر یك از داراییهای موجود برای سرمایهگذاری ،تعيين شود [.]29
1. Hirschman-Herfindhl Index
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قدمت نخستين فرمول ریاضی تنوع در تجزیهوتحليل انتخاب سبد سهام به مدل ميانگين-
واریانس معرفیشده توسط مارکویتز ( )1952برمیگردد .هرچند این مدل ایده متنوعسازی سبد
سهام را تشریح میکند؛ اما ابزار خاصی را برای این منظور در اختيار قرار نمیدهد .از آن زمان
تاکنون چندین ابزار اندازهگيری تنوع پيشنهاد شده که هر یك بر اساس معيارهای مختلفی بنا
شده است .ازجمله میتوان به مدل قيمتگذاری داراییهای سرمایهای )CAPM( 1که مبنای آن
اندازه سبد سرمایهگذاری و یا مدل شارپ که مبنای آن ریسك ویژه سبد سرمایهگذاری است یا
روش معرفیشده توسط فرنهولز و شای ( )1982که بر اساس مازاد نرخ رشد است و به «مدل
بازدهی تنوع» معروف است ،اشاره داشت .از روشهای جدید معرفیشده نيز میتوان به روش
بازدهی شكاف )RG( 2استاتمن و شيد ( )2005یا شاخص متنوعسازی سبد سهام )PDI( 3رودین
و مورگان ( )2006و همچنين شاخصی که توسط ميوسی و همكاران ( )2014با استفاده از
تجزیهوتحليل مؤلفههای اصلی )PCA( 4و آنتروپی شانون و تعداد سرمایهگذاریهای مؤثر
( 5 )ENBارائه شده است ،اشاره داشت [ .]4خالصهای از پيشينه پژوهشهای انجامشده در زمينه
بهينهسازی انتخاب و متنوعسازی سبد سهام به شرح زیر است:
اُه و همكاران ( )2005با استفاده از الگوریتم ژنتيك اقدام به بهينهسازی سبد مبتنی بر
شاخص کردند .در پژوهش آنها هدف ساخت سبدی بود که عملكردی مشابه با شاخص سهام
داشته باشد .الگوریتم پيشنهادی بر روی شاخص بورس کُره ( )KOPSI200در بين سالهای
 1999تا  2001اعمال شد و با روشهای سنتی ساخت سبد مبتنی بر شاخص مقایسه گردید.
نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتيك مزایای زیادی نسبت به روشهای سنتی دارد و زمانی که
نوسانات بازار در حال افزایش است کامالً مؤثر عمل میکند و هنگامی که روند بازار ثابت باشد،
عملكرد ميانگين را نشان میدهد [.]16
اِوکوویچ و همكاران ( )2008در مطالعهای بازدهی مازاد سرمایهگذاری متمرکز را با
سرمایهگذاری سبدی متنوع از سهام با استفاده از مـدل قيمتگذاری چهار عاملی (شامل صرف
بازار ،صرف اندازه ،صرف ارزش و صـرف مومنتوم) معرفیشده توسط کرهارت (،)1997
موردمقایسه قرار دادند و توانستند نتایجی بهتـر از مدل قيمتگذاری دارایی سرمایهای ارائه دهند
[.]1
چانگ و همكاران ( ،)2009مسئله بهينهسازی سبد را با توجه به مقياسهای مختلف برای
اندازهگيری ریسك سبد و با استفاده از الگوریتم ژنتيك بررسی کردند .در پژوهش آنها الگوریتم
1. Capital Asset Pricing Model
2. Return Gaps
3. Portfolio Diversification Indices
4. Principal Component Analysis
5. Effective Number of Bets
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ژنتيك بهدليل قابليت آن در حل مسائل پيچيده موجود در ارزیابیهای مختلف از ریسك
مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که بيشتر مسائل بهينهسازی ،شامل محدودیت
کاردیناليتی ،میتواند از طریق الگوریتم ژنتيك در مدتزمانی منطقی حل شود؛ درصورتیکه از
ميانگين-واریانس ،نيمهواریانس و واریانس همراه با چولگی بهعنوان معيار اندازهگيری ریسك
استفاده شود؛ همچنين مشخص شد که هر چه اندازه سبد کوچكتر باشد ،عملكرد سبد بهتر از
زمانی است که سبد بزرگتری انتخاب شود [.]5
جایاچيترا و همكاران ( ،)2010کارایی سهام را با اندازهگيری تأثير متنوعسازی در ریسك
سهام در محيط دائماً متغير تجزیهوتحليل کردند .نتایج پژوهش آنها نشاندهنده همبستگی
مثبت خطی و باال بين بازدهی سبد سهام و ریسك و همچنين کاهش ریسك غيرسيستماتيك در
اثر متنوعسازی بود [.]1
نتایج پژوهش گرکزو همكاران ( )1388در مقالهای باعنوان «انتخاب و بهينهسازی سبد سهام
با استفاده از الگوریتم ژنتيك بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسك» که نشاندهنده توانایی
فوقالعاده الگوریتم ژنتيك در بهدستآوردن نقاط بهينه بود ،این اطمينان خاطر را برای
سرمایهگذار ایجاد کرد که نقطه بهينه بهدستآمده ،نقطه بهينه اصلی است و از سوی دیگر این
پژوهش نشان داد که مسائل بهينهسازی سبد سهام میتواند بهراحتی در زمانی نسبتاً کوتاه (کمتر
از چند دقيقه) با استفاده از الگوریتم ژنتيك حل شود [.]11
رضائی پندری و همكاران ( )2012در پژوهشی باعنوان «بهکارگيری الگوریتم ژنتيك برای
انتخاب سبد سهام بهينهای با اهداف غيرخطی (بورس اوراق بهادار تهران)» نشان دادند که در
مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتيك با مدل کالسيك مارکویتز ( )1952و مدل آرمانی با
اهداف خطی و غيرخطی (درجه دوم) ،اگرچه بازدهی سبد سهام حاصل از الگوریتم ژنتيك کمتر
از مدلهای دیگر است؛ اما کاهش بازدهی با کاهش ریسك جبران شده است و معيارهای
تعدیلشده بر مبنای ریسك بر بهتربودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتيك صحه میگذارد؛
همچنين سبد سهام حاصل ،تنوع بيشتری نسبت به سبد سهام مدلهای دیگر دارد [.]18
کارمایكل و همكاران ( )2015به یكپارچهسازی شاخصهای اندازهگيری تنوع سبد سهام با
استفاده از آنتروپی درجه دوم رائو پرداختند؛ باوجوداین به نظر میرسد هيچیك از اقدامات باال
کامالً رضایتبخش نبودهاند .برای مثال ،مدل  ENBدارای دو نقص اصلی به شرح زیر است [:]4
ـ بين همبستگی منفی و مثبت تمایز قائل نمیشود؛ بنابراین منافع حاصل از همبستگی منفی را
لحاظ نمیکند؛
ـ زمانی میتواند محاسبه شود که ریسك سبد سهام توسط واریانس یا نوساناتش اندازهگيری
شده باشد .به عبارتی زمانی که بازدهی سرمایهها دارای توزیع نرمال باشند؛
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بنابراین توسعه یك ابزار ایدهآل بهمنظور اندازهگيری تنوع سبد سهام ،یك زمينه پژوهشی
مناسب در مدیریت سرمایهگذاری است.
بهطور خالصه مهمترین پژوهشهایی که در زمينه پرگونهسازی سبد سهام در سالهای
اخير ،بهخصوص با استفاده از الگوریتم ژنتيك ،صورت گرفته در جدول  ،1آورده شده است.
جدول  .1مهمترین پژوهشهای صورتگرفته درخصوص پرگونهسازی سبد سهام
عنوان

ويژگي روش

شاخص پرگونهسازی سبد سهام و
ریسك سيستماتيك سبكهای
صندوق سرمایهگذاری تأمينی

اعمال روش تجزیهوتحليل مؤلفههای اصلی ) (PCAبه ماتریس
همبستگی بازده داراییها بهمنظور محاسبه شاخص پرگونگی سبد
سهام
شناسایی ارتباط بين پرگونهسازی و متمرکز سازی سبد
سرمایهگذاری با استفاده از شاخصهای پرگونهسازی سهام )(PDI
و پيچيدگی ماتریس همبستگی و الگوریتم ژنتيك
استفاده از شاخص واگرایی کولبك-ليبلر یا آنتروپی نسبی بهعنوان
معيار اندازهگيری دو توزیع و بهکارگيری آن به همراه ميانگين و
واریانس با الگوریتم ژنتيك بهمنظور تخصيص بهينه سبد سهام و
بيشينهسازی پرگونگی
برآورد پرگونهسازی ریسك مجموعهای سرمایهگذاری با استفاده از
ماتریس کوواریانس بازدهی و توسعه شاخص بيشينه پرگونه سازی
رودین و مورگان ) (MDIبا الگوریتم ژنتيك
استفاده از ضریب بتا بهعنوان ابزار پرگونهسازی ریسك
سرمایهگذاری در سهام،اوراق قرضه و ارز بهعنوان سبد دارایی
تعریف آنتروپی درجه دوم رائو در خصوص سبد سهام بهعنوان
شاخص پر گونگی با استفاده از توزیع احتمالی و تفاوت زوجی بين
جمعيت سهام.
استفاده از آنتروپی اطالعات توزیع احتمالی ارزش نهایی یك سبد
سرمایهگذاری بهعنوان معيار پرگونگی

اندازهگيری تنوع و تعداد مطلوب سهام
در یك سبد سرمایهگذاری
استفاده از الگوریتم ژنتيك در حل
مدلهای تخصيص سبد سرمایهگذاری
مبتنی بر آنتروپی نسبی و ميانگين و
واریانس
شاخص بيشينه پرگونهسازی
پرگونهسازی سبد سرمایهگذاری جهانی
با استفاده از الگوریتم رابطه ژنتيك
یكپارچهسازی مقياسهای اندازهگيری
پرگونگی سبد سهام با استفاده از
آنتروپی درجه دوم رائو
اندازهگيری پرگونگی سبد سهام

منبع
[]23

[]17

[]3

[]6
[]19
[]4
[]14

 .3روششناسي پژوهش

بهمنظور انجام این پژوهش ،دادههای شرکتهای فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» برای
 72ماه منتهی به اسفندماه سال  1393انتخاب شد و با درنظرگرفتن مفروضات زیر مدلی
چندهدفه با اهداف بيشترین تنوع ،بيشترین بازدهی و کمترین ریسك غيرسيستماتيك برای
انتخاب سبد سرمایهگذاری از ميان  50شرکت برتر «بورس اوراق بهادار تهران» طراحی و سپس
مدل با استفاده از الگوریتم ژنتيك با بهکارگيری منوی  Optimizationبسته نرمافزاری متلب
( )MATLAB 2014aو همچنين نرمافزار لينگو برای حل این مسئله استفاده شد:
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 .1با توجه به ترجيحات یك سرمایهگذار ریسكگریز در منحنیهای بیتفاوتی ،در حد معينی از
مطلوبيت ،سرمایهگذاران به بازده موردانتظار باالتر به ازای ریسك کمتر عالقه دارند و با بده -
بستان بين ریسك و بازده به دنبال متعادلسازی هستند؛
 .2سبد سهام بر اساس حداقلکردن مقدار تابع برازندگی انتخاب میشود؛
 .3سرمایهگذار تمایل به سرمایهگذاری جزئی و خُرد ندارد؛
 .4محدودیت هزینه مبادالتی و ماليات وجود ندارد؛
 .5هيچ محدودیت بازاری و فروش استقراضی وجود ندارد.
متغيرهای تصميم :مجموعه متغيرهایی که باید برای مقدار آنها تصميمگيری شود یا مجموعه
متغيرهایی که بيانکننده انتخاب تصميمگير است .در این پژوهش متغيرهای تصميم مدل ریاضی
𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 که نمایانگر سهم گزینه 𝑖  𝑗,در سبد سرمایهگذاری است.
پارامترهای مدل :مجموعه متغيرهایی که مقدار آنها از قبل تعيين شده است و تصميمگيری
باید با فرضکردن آنها انجام شود .در این پژوهش مقادیر ثابتی که پيش از حل مدل باید از
اسناد ،مدارك و تجزیهوتحليل دادههای جمعآوریشده تعيين شوند ،مطابق جدول  ،2است.
جدول  -2پارامترهای مدل
شرح

پارامتر

پارامتر

شرح

𝑗𝑟

متوسط بازدهی سهام 𝑗 ام

𝑗𝛽

ریسك سيستماتيك سهام 𝑗 ام.

𝑗𝑖𝛿
, 𝛿𝑗2

واریانس سهام 𝑗 ام و کوواریانس بين سهام i
ام و  jام.

𝑗𝑠

شاخص شارپ برای سهام 𝑗 ام.

𝑗𝑒

ریسك نقد شوندگی سهام 𝑗 ام.

∗𝑘𝑍

n

تعداد کل سهام در سبد
تعداد مشخصه مرتبط که هر سهم دارا است

𝑘𝑖𝑠

مقدار برازندگی برای هدف برای هدفkام.
مقدار مشخصه kام از سهم i

k

اهداف مدل

حداکثرسازی تنوع .استرلينگ به نقل از ویتزمن ( ،)1992بيان میکند که درك مفهوم اساسی
فاصله در اندازهگيری اختالف بين عناصر مهم است و این معيار باید نقشی اساسی در نظریههای
تنوعبخشی یا طبقهبندی بازی کند [ .]26مطابق با تعریف استرلينگ میتوان تنوع را با استفاده از
اختالف ميان اقالم محاسبه کرد؛ بر این اساس سبدی از سهام را در نظر بگيرید:
} 𝑛𝑠 𝑁 = {𝑠1 , 𝑠2 , 𝑠3 , … ,
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فاصله اقليدسی بين دو سهام انتخابی  iو  jبهصورت زیر تعریف میشود:
𝑑𝑖𝑗 = √∑𝑘𝑘=1(𝑠𝑖𝑘 − 𝑠𝑗𝑘 )2
𝑖𝑗𝑑 = 𝑗𝑖𝑑
𝑖 = 𝑗 ; 𝑑𝑖𝑗 = 0
𝑖 ≠ 𝑗 ; 𝑑𝑖𝑗 > 0

رابطه ()1

استرلينگ بر این اساس شاخص تنوع چندمعياره یكپارچه )IMDI( 1را بر اساس فاصله
اقليدسی بين هر جفت از گزینهها بهصورت زیر معرفی کرد:
𝑗≠𝑖

رابطه ()2

𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑑 𝐷 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1

در این رابطه ،باالبودن مقدار 𝐷 به معنای باالبودن تنوع بين گزینهها است؛ بنابراین تنوع عناصر
انتخابی ،بهصورت مجموع فواصل اقليدسی بين هر جفت از عناصر تخمين زده شده و مسئله
بيشترین تنوع بهصورت زیر فرموله میشود:
رابطه ()3

𝑗≠𝑖

𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝑑 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1

= 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍1

حداکثرسازی بازدهي سبد سهام .بازده موردانتظار هر سبد سهام از طریق ميانگين وزنی
بازده موردانتظار هر یك از اوراق بهادار بهدست میآید .وزنهایی که برای ميانگين مورداستفاده
قرار میگيرد نسبتی از وجوه سرمایهگذاریشده در آن دارایی است و بازده کل سبد سهام
بهصورت زیر محاسبه میشود [:]22
𝑗𝑟 𝑗𝑥 𝑟𝑝 = ∑𝑛𝑗=1

رابطه ()4
بنابراین مسئله حداکثرسازی بازدهی سبد سهام بهصورت زیر فرموله میشود:
رابطه ()5

𝑗𝑟 𝑗𝑥 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍2 = ∑𝑛𝑗=1
1. Integrated Multicriteria Diversity Index
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حداقل ريسک غيرسيستماتيک .شاخصهای متفاوتی برای اندازهگيری ریسك سبد سهام
ارائه شده است که ازجمله میتوان به شاخص انحراف از معيار 1معرفیشده توسط مارکویتز
( )1959اشاره داشت [.]22
به منظور محاسبه واریانس سبد سهام ضروری است که وزن هر سهم در سبد سهام ( ) x j
مشخص شود .واریانس سبد سهام بهصورت زیر محاسبه میشود:
رابطه ()6

𝑗≠𝑖

𝑗𝑖𝛿 𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝛿𝑝2 = ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗2 𝛿𝑗2 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1

بنابراین هدف حداقلسازی ریسك غيرسيستماتيك بهصورت زیر فرمولهسازی میشود:
𝑗𝑖𝛿 𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍3 = ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗2 𝛿𝑗2 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1
𝑗≠𝑖
رابطه ()7
محدوديتهای مدل

محدوديت ميزان سرمايه .سهم خریداریشده باید دقيقاً برابر با کل منابع موجود باشد.
رابطه ()8

∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗 = 1

محدوديت حداکثر سرمايهگذاری در سهام .با تعيين یك حد باال برای متغير تصميم می-
توان تنوع سهام تشكيلدهنده سبد سهام را افزایش داد و یك سبد سهام با تنوع بيشتر حاصل
کرد .در تعيين حد باال برای متغيرهای تصميم نظر سرمایهگذار تعيينکننده است و با توجه به
حداقل تعداد سهامی که سرمایهگذار تمایل به سرمایهگذاری در آن دارد ،تعيين میشود.
رابطه ()9

= 𝑗 ; 𝑈 ≤ 𝑗𝑥
𝑛 … 1,2,

محدوديت فروش استقراضي .در بازارهای سرمایه پيشرفته ،سرمایهگذار میتواند پيشنهاد
فروش سهامی را دهد که مالك آن نيست .این عمل را «فروش استقراضی» مینامند.
درصورتیکه فروش استقراضی منع شده باشد ،بهصورت محدودیت زیر در مدل نشان داده
میشود [:]18
𝑗𝑥 ≤ 0
𝑛 … ; 𝑗 = 1,2,
رابطه ()10
1. Portfolio Standard Deviation
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این محدودیت حداقل وزن هر سهم را در سبد سهام برابر صفر در نظر میگيرد و اعداد منفی
را رد میکند.
روش حل مدل) الگوريتم ژنتيک( .الگوریتم ژنتيك ازجمله روشهای بهينهسازی تصادفی و
فراابتكاری بسيار مؤثر و کارا می باشد که درحل بسياری از مسائل پيچيده به خصوص مسائلی
که ماهيت ترکيبی دارند مورد استفاده قرار گرفته است [.]2در این الگوریتمهای در مرحله
نخست ،متغيرهای مسئله بهشكل تصادفی انتخاب میشوند؛ ولی بعد از مدتی بهوسيله مدلی که
از طبيعت الهام گرفته شده است ،با یكدیگر ترکيب میشوند و نقاط دیگری را بهوجود میآورند.
ایده اصلی الگوریتمهای تكاملی در سال  1960از سوی ریچنبرگ مطرح شد .الگوریتم ژنتيك که
منشعب از این الگوریتمها است ،روش جستوجوی رایانهای بر پایه الگوریتم بهينهسازی و بر
اساس ساختار ژن و کروموزوم است که بهوسيله «پرفسور هولند »1در «دانشگاه ميشيگان»
مطرح و پس از وی توسط جمعی از دانشجویان ،مانند گلدبرگ در سال  1989توسعه یافت.
الگوریتم ژنتيك با الهام از نظریه داروین و بر اساس اصل ادامه حيات بهترینها پیریزی شده
است .یكی از مزیتهای اصلی الگوریتم ژنتيك نسبت به روشهای قدیم بهينهسازی در این
است که این الگوریتم با جمعيت یا مجموعهای از نقاط در یك لحظه خاص کار دارد؛ درحالیکه
در روشهای قدیم بهينهسازی تنها بر روی یك نقطه خاص عمل میشود؛ این بدان معنا است
که الگوریتم ژنتيك تعداد زیادی از طرحها را در یكزمان پردازش میکند.
این الگوریتم ابتدا با مجموعهای از جوابهای تصادفی (کروموزوم) که به آن جمعيت اوليه
گفته میشود ،آغاز و سپس مقدار شایستگی هر کروموزوم با توجه به تابع شایستگی (برازندگی)
تعيين میشود .کروموزومهای با شایستگی باالتر شانس بيشتری برای توليد فرزندان دارند؛ بر
همين اساس عمل انتخاب والدین صورت میگيرد و سپس فرزند بهوسيله عمل تقاطع روی
والدین بهوجود میآید .سرانجام بعضی از ژنهای فرزند با عمل جهش تغيير مییابد و بعد فرزند
جدید جانشين ضعيفترین کروموزوم در مجموعه اوليه میشود [.]7
گامهای اصلی که برای حل یك مسئله بهينهسازی به روش الگوریتم ژنتيك باید انجام گيرد
به شرح زیر است:
گام نخست :توليد نسل اوليه بهصورت تصادفی؛
گام دوم:
ـ محاسبه مقدار برازندگی هر یك از اعضا؛
1. Holland
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ـ انتخاب دو عضو از جمعيت با احتمالی متناسب با مقدار برازندگی آنها؛
ـ اعمال عملگر جابهجایی؛
ـ اعمال عملگر جهش؛
ـ تكرار مراحل  bتا  dتا زمانی که عضوهای کافی برای شكل دادن نسل آینده توليد شود؛
گام سوم :تكرار گام دوم تا زمانی که معيار توقف اتفاق بيفتد.
تابع برازندگي (تابع هدف) .در مواجهه با مسائل بهينهسازی چندهدفه ،یكی از رویكردها برای
حل ،استفاده از روش معيار جامع است که نخستين بار توسط زیلينی و یو ()1973معرفی شد .این
روش در زمره روشهای برنامهریزی سازشی و جزو تكنيكهای حل مسئله بدون کسب اطالع از
تصميم گيرنده است که فاصله بين برخی از نقاط مرجع و جواب احتمالی هدف (انحراف) را حداقل
میکندن .در این روش ،انتخاب نقطه مرجع و معيار برای اندازهگيری فاصله ،موضوعی بسيار
اساسی و مهم است [.]21
بر اساس این مدل ،هریك از اهداف مسئله چندهدفه (𝑘 هدفه) ،بهصورت جداگانه حل شده
و پس از نرمالکردن جوابها بهمنظور یافتن جواب بهينه نهایی (جواب کارآمدی که نزدیكترین
جواب به جواب ایدهآ است ).باهم ترکيب میشوند .فرم ریاضی این روش بهصورت زیر
قابلنمایش است:
𝑝 𝑖𝑍𝑍𝑖∗ −
)
∗𝑖𝑍

( ∑𝑘𝑖=1

رابطه ()11

= 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 Z

 𝑝 = 1به وزن یكسان تمام انحرافات اشاره دارد و افزایش 𝑝 به معنای وزن بيشتر انحرافات
بزرگتر است .حال به منظور تشكيل تابع برازندگی (هدف) برای استفاده در الگوریتم ژنتيك از
روش معيار جامع مطابق شكل زیر استفاده میشود:
رابطه ()12

) (𝑍3∗ −𝑍3
∗𝑍3

+

) (𝑍2∗ −𝑍2
∗𝑍2

+

) (𝑍1∗ −𝑍1
∗𝑍1

= )𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 F(x

که در آن  𝑍1تابع هدف بيشترین تنوع (متنوعسازی) و  𝑍2تابع هدف بازدهی و  𝑍3تابع هدف
ریسك غيرسيستماتيك است و ∗ 𝑍2∗ ،𝑍1و ∗ 𝑍3بهترتيب مقدار بهينه هر یك از اهداف با توجه به
محدودیتهای مسئله هستند.

پارامترهای بهينهسازی با الگوريتم ژنتيک .در این پژوهش بهمنظور انتخاب بهينه سبد
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سرمایهگذاری در آزمایشهای مختلف از الگوریتم ژنتيك با اجزایی مطابق جدول  ،3در برنامه
متلب استفاده شده است.
جدول  .3پارامترهای بهينهسازی در الگوریتم ژنتيك
نوع جمعيت

بردار دوگانه

اندازه جمعيت
دفعات اجرا
تعداد نسلها
نرخ عملگر ضربدری
شرط توقف

200،500،1000
 15بار
500
0/8
10-6

بررسی پيشينه پژوهش (جدول  )1نشان میدهد که یكی از عوامل مؤثر بر جواب نهایی
الگوریتم ژنتيك ،اندازه جمعيت است؛ بنابراین اثر اندازه جمعيت بر جواب نهایی مدل (بازدهی
سبد سهام) برای اندازه جمعيت  500 ،200و  1000بررسی شد؛ ازاینرو مدل برای هر یك از
سطوح اندازه جمعيت  15بار اجرا شد .جدول  ،4نتيجه بررسی آزمایشها را نشان میدهد.
جدول  .4تحليل واریانس بررسی اثر تعداد جمعيت الگوریتم ژنتيك بر بازدهی سبد سهام
منابع

مجموع

درجه آزادی

ميانگين

نسبت

سطح معناداری

تغييرات

مجذورات

dF

مجذورات

F

𝛂

آزمون
خطا

6/452
9/272
15/724

2
12
14

3/226
0/773

4/175

0/042

جمع کل

مطابق نتایج تحليل واریانس باال با توجه به نسبت  Fمحاسبهشده ( )4/175در سطح 0/042
( )α = 0/042 < 0/05رابطه بين تعداد جمعيت و ميانگين بازدهی سبد سهام معنادار و
نشاندهنده نابرابری ميانگين بازدهی در جمعيتهای مختلف است؛ همچنين تحليل نتایج آزمون
شفه در تحليل واریانس باال از بهتربودن ميانگين بازدهی به ازای جمعيتهای بزرگتر حكایت
دارد؛ بنابراین اندازه جمعيت  1000در تحليلهای نهایی مدل استفاده شد.
 .4تحليل دادهها و يافتههای پژوهش

موردمطالعه .برای اجرای مدل و سنجش کارایی آن ،دادههای  50شرکت برتر در بورس بهکار
رفت و ویژگیهایی مانند بازدهی انتظاری ،ریسك غيرسيستماتيك ،ضریب  ،βنسبت شارپ و
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ریسك نقدشوندگی آنها برای یك دوره  72ماهه جمعآوری شد که دادههای آن طبق جدول ،5
آورده شده است .هدف ،ایجاد سبد سرمایهگذاری است که در آن شاخص تنوع استرلينگ و
اهداف تعریفشده در مسئله بهينهترین مقدار ،با ویژگیهای فوقالذکر را دارا باشند.
جدول  .5اطالعات مربوط به شرکتها و ویژگیهای آنها
ريسک نقد شوندگي

نسبت شارپ

ضريب β

ريسک

بازدهي انتظاری

نام شرکت

0/89
0/85
0/83
0/85
0/89
...
0/8
0/77

0/26
0/22
0/27
0/27
0/3
...
0/37
0/26

2/04
2/73
3/18
0/39
0/51
...
0/47
0/63

165/38
313/24
1288/4
154/2
155/21
...
87/87
112/82

3/35
4/01
9/83
3/43
3/74
...
3/48
7

ایرانخودرو
ایرانخودرو دیزل
بانك اقتصاد نوین
پارسدارو
پتروشيمی آبادان
...
نفت بهران
نفت پارس

مقادير ايدهآل برازندگي و سطوح محدوديتها .مقادیر برازندگی ایدهآل برای استفاده در
روش معيار جامع ،برای اهداف حداکثر تنوع ،حداکثر بازدهی سبد سهام و حداقل واریانس بازدهی
سبد سهام (ریسك غيرسيستماتيك) با حل مسئله برنامهریزی تكهدفه با استفاده از الگوریتم
ژنتيك بهترتيب  11/44 ،7808/84و  13/05تعيين شد؛ همچنين با مطالعه موارد مشابه و
مصاحبه از کارشناسان بورس و کارگزاران حداکثر مجاز سرمایهگذاری در هر سهام  0/1تشخيص
داده شد و در مدل اعمال گردید؛ همچنين در اجرای مدلها بهدليل آنكه سرمایهگذار تمایل به
سرمایهگذاری جزئی و خُرد ندارد ميزان سهم سرمایهگذاریها در سبد سهام بيشتر از  1درصد در
نظر گرفته شده است؛ بهعبارتدیگر سهام شرکتهایی برای سرمایهگذار مطلوب است که بيش
از  1درصد در سبد سرمایهگذاری سهم داشته باشند.
حل مدل .با اجرای مدل چندهدفه ژنتيك و با توجه به مفهوم بهينه پارتو یك مجموعه از
پاسخها در فضای جستوجو که از پاسخهای دیگر بهتر باشد ،یافت میشود؛ بنابراین نمیتوان
یك نقطه بهينه را همزمان برای تمامی توابع هدف بهدست آورد (یعنی تمامی توابع ،مطلوبيت را
محقق کنند) .شكل  ،2مرز کارای بازدهی  -ریسك را با توجه به شاخص تنوع استرلينگ در
فضای سهبُعدی بر اساس حل مدل سههدفه ،با استفاده از الگوریتم چندهدفه ژنتيك )(MOGA
را نشان میدهد .محور Xها ميزان تنوع  ،محور yها بازدهی و محور  Zریسك را نشان میدهد.
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شكل  -2مرز کارای بازدهی-ریسك و شاخص تنوع با استفاده از ژنتيك چندهدفه )(MOGA

با توجه به اینكه الگوریتم باال فقط مجموعه جوابهای پارتو ارائه میدهد ،بهمنظور یافتن
نقطه کارآمد (جوابی که نزدیكترین جواب به جواب ایدهآل است) از روش معيار جامع استفاده
شده است؛ زیرا نياز به اطالعات اضافی از تصميمگيرنده ندارد
جوابهای حاصل از اجرای مدلها با بهکارگيری الگوریتم ژنتيك و روش معيار جامع
نشاندهنده نسبتی از بودجه است که در سهام هر شرکت باید سرمایهگذاری شود .برای مثال،
مطابق جدول  ،6سرمایهگذار در خصوص متغير ( x9شرکت تراکتورسازی) با استفاده از مدل
مارکویتز 6/67 ،درصد و با استفاده از مدل دوهدفه تنوع  -بازدهی 3/11 ،درصد و با استفاده از
مدل سههدفه بازدهی -تنوع -ریسك غيرسيستماتيك؛ 7/07درصد از کل سرمایه خود را به آن
تخصيص خواهد داد .در این جدول ميزان بازدهی ،شاخص تنوع استرلينگ و ميزان ریسك غير
سيستماتيك سبد سرمایهگذاری در هر یك از مدلها محاسبه شده است.
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جدول  .6جواب حاصل از اجرا مدلها با الگوریتم ژنتيك (برای مثال ،سهم شرکت تراکتورسازی در سبد سرمایهگذاری)
مدل سه هدفه با روش معيار
جامع

مدل تنوع -بازدهي

مدل مارکويتز

متغير تصميم %

…
3/1174
…
10/9694
7780/7353
763/7686

…
6/6746
…
10/3509
7168/3227
936/1155

)…(x
)x(9
)…(x
بازدهی
شاخص تنوع
ریسك غير سيستماتيك

…
7/0738
…
10/5266
6987/0478
967/5073

اعتبارسنجي مدل .بهمنظور اعتبار سنجی ،مدل  15بار با اندازه جمعيت مختلف اجرا شد که
شكل  ،3نشاندهنده متوسط بازدهی سبد سهام حاصل از حل مدلها است.
مدل سه هدفه

مدل مارکویتز

مدل تنوع  -بازدهی

9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
10 11 12 13 14 15

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شكل  .3نمودار متوسط بازدهی سبد سهام ،در تكرارهای مختلف

ازآنجاکه مقدار بازدهی مطلوب در مصاحبه با کارشناسان برای سرمایهگذار بهصورت بازهای
بين  6تا  8/5تعریف شده است ،مطابق شكل  ،3مشاهده میشود که فقط در مدل تنوع -
بازدهی دو بار متوسط بازدهی پایينتر از حد مطلوب بهدست آمده است و در سایر مدلها متوسط
بازدهی سبد سهام باالتر از حد مطلوب است؛ بنابراین میتوان نتيجه گرفت که با مدلهای
طراحیشده میتوان سبدهای سهام مناسب انتخاب کرد.
مطابق جدول  ،7معيارهای موردسنجش انتخاب سبد سرمایهگذاری سه مدل باال مقایسه
شده است .در این جدول نرخ بازده بدون ریسك برای محاسبه نسبت شارپ 15/5 ،درصد
(متوسط نرخ بازده اوراق تجاری) در نظر گرفته شده است.
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جدول  .7مقایسه جواب مدلهای مختلف انتخاب سبد سرمایهگذاری
معيار

مدل مارکويتز

متوسط بازده سبد سهام
ریسك غيرسيستماتيك
معيار ترینر
معيار شارپ
شاخص تنوع استرلينگ

7/6587
936/1155
1/8768
0/252
7168/3227

مدل تنوع -

مدل سه هدفه (تنوع-بازدهي-

بازدهي

ريسک غير سيستماتيک)

8/1615
763/7686
2/352
0/2963
7780/7353

7/808
967/5073
1/9175
0/2545
6987/0478

مطابق جدول  ،8معيارهای مرتبط با سبد سهام در جایی که شاخص تنوع استرلينگ بيشترین
مقدار را دارد با روشهای مختلف محاسبه شده و مورد محابه قرار گرفته است.
جدول  .8مقایسه معيارهای مرتبط مدل ماکزیمم سازی شاخص تنوع در سه روش
معيار
بيشترین ميزان شاخص تنوع استرلينگ
تعداد سهام در سبد
بازده سبد سهام
ریسك غير سيستماتيك
معيار ترینر
معيار شارپ
ضریب تعيين

نرمافزار
لينگو
7868
11
8/88
646/46
2/1921
0/251
0/26

الگوريتم ژنتيک
چندهدفه
)(MOGA

6069
34
6/5008
392/6129
1/9576
0/2236
0/259

الگوريتم ژنتيک با معيار
جامع
7808/848
19
8/607
656/3002
1/9169
0/2473
0/3303

 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

در این پژوهش با معرفی شاخص تنوع استرلينگ بهعنوان یك معيار تنوع سبد سهام ،بر
اساس دادههای  50شرکت فعال برتر در بازه  72ماهه منتهی به اسفند  93در «بورس اوراق
بهادار تهران» ،انتخاب سبد سهام مدلسازی شد؛ سپس سه مدل دوهدفه ریسك  -بازدهی
مارکویتز و دوهدفه تنوع  -بازدهی و سههدفه تنوع – ریسك  -بازدهی با استفاده از روش معيار
جامع آزمون شد و با مدلهای ژنتيك چندهدفه و لينگو موردمقایسه قرار گرفت .نتایج اجرای
مدلها نشان میدهد که مطابق مدل مارکویتز پيامد افزایش بازدهی ،افزایش ریسك است؛
همچنين با افزایش شاخص تنوع استرلينگ ،بازدهی افزایش مییابد .بهعبارتدیگر با
بيشينهسازی شاخص تنوع استرلينگ ،بازدهی نيز بيشينه خواهد شد .اطالعات جدول  ،7نشان
میدهد در مقایسه با مدل مارکویتز ،مدل تنوع  -بازدهی و مدل سههدفه (تنوع – بازدهی -
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ریسك) ،متوسط بازده سبد سهام بهتری را در طی دوره  72ماهه موردنظر ارائه میدهند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدل دو هدفه تنوع  -بازدهی بيشترین بازدهی را به همراه
کمترین ریسك غيرسيستماتيك دارد که در مقایسه با مدل سههدفه علت آن را در بده  -بستان
بين ریسك و بازدهی میتوان بيان کرد.
از منظر جدیدبودن و نوآوری ،هرچند پژوهشهای گوناگونی درخصوص بررسی رابطه بين
بازده و ریسك در انتخاب سبد سهام صورت گرفته است؛ ولی در زمينه کمیسازی شاخص تنوع،
در جهت متنوع سازی سبد سهام بهمنظور افزایش بازده و کاهش ریسك ،رابطه ریاضی خاصی
معرفی نشده است .در این پژوهش کوشيده شد معيار فاصله اقليدسی بهعنوان ابزار کمّیسازی
شاخص تنوع معرفی شود.
در پژوهش حاضر ابزار سنجش تنوع برای انتخاب سبد سرمایهگذاری ،شاخص تنوع
استرلينگ معرفی شد که با ترکيب آن با مدل بازدهی  -ریسك مارکویتز مدلی چندهدفه طراحی
و با استفاده از یكی از روشهای بهينهسازی مدلهای چندهدفه به نام «روش معيار جامع» به
حل و تجزیهوتحليل نتایج آن پرداخته شد .مطابق جدول  ،8با توجه به بازدهی موردانتظار برای
شرکتها در طی دوره ،در جایی که شاخص تنوع استرلينگ بيشترین مقدار را دارد؛ اگرچه مدل
الگوریتم ژنتيك چندهدفه تعداد سهام بيشتری در سبد سهام ارائه داده است؛ اما بازدهی بهمراتب
کمتری حاصل شده است؛ همچنين نتایج مدل سههدفه با روش معيار جامع از کاهش ریسك
غيرسيستماتيك در مقایسه با مدل مارکویتز در سطح قابلقبولی از تعداد و ميزان تنوع سهام در
سبد حكایت دارد .استفاده از مدل ارائهشده در این پژوهش عالوه بر اینكه میتواند معياری کمّی
برای تنوع سبد سهام ارائه دهد ،سبد سهام از عملكرد بهتری نسبت به مدلهای مشابه برخوردار
است؛ بنابراین استفاده از این مدل برای انتخاب سبد سهام به شرکتهای سرمایهگذاری،
سرمایهگذاران و سایر افراد درگير در امر سرمایهگذاری پيشنهاد میشود.
شكل  ،4بازده تجمعی سبد سهام انتخابی در مدلهای مختلف در بازه زمانی موردنظر را
بهصورت مقایسهای نشان میدهد .نمودارهای این شكل نشان میدهند که مدل تنوع  -بازدهی
و مدل سههدفه ،نسبت به مدل مارکویتز که با استفاده از الگوریتم ژنتيك و روش معيار جامع
حلشده است ،بازده بهتری حاصل میکنند.
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شكل  .4نمودار بازده تجمعی سبد سهام ،در مدلهای مختلف

مدل این پژوهش با قطعیفرضکردن پارامترهای مدل ،عدمامكان فروش استقراضی و بدون
توجه به هزینه معامالتی طراحی شده است؛ بنابراین با توجه به محدودیتهای باال پيشنهاد می-
شود در پژوهشهای آتی عالوه بر غيرقطعی درنظرگرفتن پارامترهای مدل ،تأثير فروش
استقراضی و هزینه مبادالتی بر شاخص تنوع مطالعه شود.
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