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کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در
صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری

تاریخدریافت9513/91/91:تاریخپذیرش9513/91/93:

زهرا پورزمانی

1

چكيده
یشوندکهباهدفجمعآوریوجوه
صندوقها یسرمایهگذاریمشترکنهادهایمالینوینمحسوبم 

ازسرمایهگذارانواختصاصآنبهخریدانواعاوراقبهاداربهمنظورکاهشریسکسرمایهگذاری،بهره

گیریازصرفهجوییهایناشیازمقیاسوایجادبازدهایمتعارفبرایسرمایهگذاران،درسالهایاخیر
صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر اساس

طراحی گردیدند .هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد 
دادههاینمونه
یباشد .بدینمنظوراز 
معیارهایارزیابیریسکدرتئوریفرامدرندردورانرونقتجاریم 
انتخابیاز53صندوقسرمایهگذاریمشترکازابتدایآذزماه9531تاابتدایدیماه9511استفادهشد.
فرضیهها  از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک "ضریب همبستگی رتبه ای
اسپیرمن"و"ضریبهمبستگیکندال"موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست .
یدهد که در بازار سرمایه ایران ،بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری
نتایج این مطالعه نشان م 
مشترکبراساسنسبتچشمانداز،نسبتامگاوبازدهواقعیهمبستگیمعنیداریوجوددارد.نتایجاین
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکبراساسنسبتچشمانداز،نسبت

یدهدبینرتبهبندی
مطالعهنشانم 
امگاوبازدهیواقعیدردورانرونقتفاوتمعناداریوجودندارد .
مدلهای رتبه بندی ،تئوری فرامدرن پرتفوی،
صندوقهای سرمایه گذاری مشترک  ،

واژههاي كليدي :
چرخهتجاری.

 -1دانشیارگروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ، ،تهران ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات).
Zahra.poorzamani@yahoo.com
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کارایيمعیارهايارزیابيریسکدرتئوريفرامدرنپرتفوي

 -1مقدمه
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکسببخواهدشدکهتصمیماتبهتریگرفته

سرمایهگذاریازطریق
صندوقهایسرمایهگذاری

شودتاازنوساناتشدیدقیمتسهامدربازارسرمایهجلوگیریشود،بنابراین
یهای
یکنند (روشنگرزاده و رضایی.)9531،بهکمکارزیاب 
مشترکنقشمهمیرادراقتصادکشورایفام 
یتوانندریسکسرمایهگذاریخوددرخصوص
صندوقهایسرمایهگذاریمشترک،سرمایهگذارانم 

عملکرد
اندازهگیری کنند ،و لذا شایسته است سرمایهگذاری خود را با
فرصتهای بازاردر بازه زمانی مشخص را  

صندوقهای

انجامدهند (کلر .)1191 ،
منعکسکننده ارزش واقعی شرکت است  

استفاده از اطالعاتی که 
مهمتریننهادهای بازارسرمایهباجمعآوریسرمایههایاندکاما
سرمایهگذاریمشترکبهعنوانیکیاز 
درسطحوسیع مخاطرهسرمایهگذاریرابهمیزانقابلتوجهیکاهشدادهوموجبرونقومدیریتدر
یکننددرصندوقیسرمایهگذاریکنند
صندوقهاتالشم 

یشوند.دراینمیانسرمایهگذاران
بازارسهامم 
کهمتناسبباریسکبازاروریسکعملیاتیتحملشده،بازدهبهینهایکسبکنندبنابراینسرمایهگذاران
صندوقهای سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی همچون معیارهای ارزیابی عملکرد

جهت ارزیابی عملکرد 
9
مدلهاوابزارهای
یباشند.بهدلیلمتفاوتبودنمبانیاندازهگیریریسک 
تعدیلشدهبرحسبریسک م 
مختلفیجهتارزیابیعملکردارائهشدهاستکهدراینمیانبهطورکلیدرموردریسکدودیدگاهمجزا
وجوددارد .
1
دردیدگاهاولیاتئوریمدرنپرتفوی هرگونهنوسان(مثبتیامنفی) احتمالیبازدهاقتصادیدر
یآید در
یشود وبااستفادهازانحرافمعیار 5حولمیانگینبهدستم 
آیندهبهعنوانریسکمحسوبم 
1
حالیکهدردیدگاهدومیاتئوریفرامدرنپرتفوی مفهومریسکبهعنوانانحرافاتنامطلوبنسبتبه
یشود .ریسک نا
یشود به گونه ای که نوسانات پایین تر از میانگین نامساعد تلقی م 
میانگین 3تعریف م 
مطلوب 6بهعنوانشاخصاندازهگیریریسکتنهانوساناتمنفیبازدهیاقتصادیدرآیندهرادرمحاسبه
یگیرد .
ریسکبهکارم 
صندوقها یسرمایهگذاریمشترککهجمعآوریپساندازهایخردامادر

باتوجهبهفلسفهوجودی
صندوقها نقشاساسیدرجمعآوردپساندازهایراکدتوسطبورس

یباشد توسعهاین
سطحوسیعم 
یکند.ازاینرو
تها یمولدوازسویدیگررونقاقتصادیوکاهشتورمایفام 
وافزایشنقدینگیدرفعالی 
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکدردنیابهدلیلنیازسرمایهگذارانبهارزیابیریسکو

ارزیابیعملکرد7
پژوهشهای علمی قرار داشته است .در این راستا در تحقیق حاضر مقایسه کارایی

بازده در مرکز توجه 
چرخههای

صندوقهایسرمایهگذاریمشترکمبتنیبرتئوریفرامدرنپرتفویدر

رویکردهایرتبهبندی
تجاریانجامشدهاست .

 -2چارچوب نظري
نظریهمدرنپرتفوی)،(MPTنظریهفرامدرنپرتفوی) (PMPT
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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یگردد وباواریانسیا
درنظریهمدرنپرتفوی،کلتغییرپذیریبازدهیحولمیانگین،ریسکتلقیم 
یباشند.بهزباندیگر،
یشود.درایننظریهنوساناتپایینمیانگینهمارزشم 
انحرافمعیاراندازهگیریم 
واریانسشاخصریسکمتقارناستکهالبتهدردنیایواقعیسرمایهگذارانمصداقندارد.دریکبازاررو
بهرشدمابایدامکانهرچهبیشترنوسانپذیریراجستوجوکنیموتنهادررکودبازاربایدازنوسان
اجتنابکنیم.ازیکدیدگاهویژه،ریسکمتقارننیستودارایچولگیاست.مارکوویتزباتعریفریسک
یهاومدیریتپرتفویبهسرمایهگذاران
سرمایهگذاریدرغالبکمی،یکرویکردکمیرادرانتخابدارائ 
یشود به شرح زیر
ارائه کرد .مفروضات این تئوری باعث رضایت بخش نبودن نظریه مدرن پرتفوی م 
یباشند :
م
یباشد .
ییهانرمالم 
 )9توزیعهمهاوراقبهادارودارا 
یباشد .
 )1واریانسبازدهیدارایی،شاخصمناسبیبرایاندازهگیریریسکم 
یکندکهریسکسرمایهگذاریبااهدافخاصهر
ازسویدیگر،نظریهفرامدرنپرتفوینیزتشریحم 
یشود.
سرمایهگذارگرهخواهدخوردوهرنتیجهایباالترازاینهدف،ریسکمالییااقتصادیتلقینم 
شاخص "ریسک نامطلوب" در نظریه فرامدرن پرتفوی ،یک تفکیک شفاف بین نوسان پذیری مساعد و
یشودوبههمه
یدهد .درایننظریهتنهانوسانپذیریزیرنرخهدف،ریسکمحسوبم 
نامساعدصورتم 
فرصتهای بدون ریسک برای کسب

یشود که جز 
یهای باالتر از این هدف عدم اطمینان گفته م 
بازده 
یباشد.درایننظریهبهنرخبازدهیهدف" حداقلبازدهیقابلقبول" گفته
یهایغیرمنتظرهم 
بازده 
یشود .
م
یشود :
درنظریهفرامدرنپرتفویدوپیشرفتاساسینسبتبهنظریهمدرنپرتفویدیدهم 
 )9بهکارگیریریسکنامطلوببهجایانحرافمعیار(،)SDبهعنوانابزارسنجشریسک
یگیرد.
عهایبازدهیغیرنرمالرانیزدربرم 
 )1نظریهفرامدرنپرتفویتوزی 
یتوان گفتکهنظریهمدرنپرتفویبراساسرابطهبازدهیوریسکمحاسبهشدهاز
بهطورخالصهم 
یشود ،در حالیکه نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک
طریق انحراف معیار تبیین م 
یپردازد .
نامطلوببهتبیینرفتارسرمایهگذاروانتخابپرتفویبهینهم 
سکها با توجه به عایداتی که کسب
یدهد ممکن است رفتار مردم در برابر ری 
تئوریچشمانداز نشان م 

یکنند ،کامالً متفاوت باشد.به عنوان مثال زمانی که به مردم حق انتخاب داده شود که بین دریافت هزار
م
دالر با قطعیت کامل یا دریافت  1311دالر با احتمال  31درصد ،یکی را برگزینند ،احتماالً خیلی راحت،
گزینه دریافت هزار دالر همراه با قطعیت کامل را نسبت به گزینه نامطمئن شانس دریافت  1311دالر
انتخاب خواهند کرد؛ حتی با وجود اینکه امید ریاضی دریافت گزینه نامطمئن 9131 ،دالر است.این یک
یشود.اماکانمانو
سکگریزانه»شناختهومعرفیم 
رفتارمعقوالنهتماموکمالاستکهبهعنوانرفتار«ری 
تورسکی فهمیدند همین مردم زمانی که بخواهند از میان تحمل زیانی قطعی به میزان هزار دالر یا تحمل
(عدم تحمل)زیانی نامطمئن به میزان  1311دالر با احتمال  31درصد ،یکی را برگزینند ،معموالً گزینه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کارایيمعیارهايارزیابيریسکدرتئوريفرامدرنپرتفوي

یشود.موضوعی
سکپذیرانه»شناختهم 
یکنند.اینرفتارتحتعنوانرفتار«ری 
همراه باریسکراانتخابم 
نههای
که عنوان شد ،لزوماً غیرعقالنی نیست اما برای تحلیلگران جهت تشخیص وجود عدم تقارن در گزی 
انسانهااهمیتدارد.اینتئوریدرسال9171توسطکانمن3وتورسکی1معرفیشد.اینتئوری
موردنظر 
توجهبهدرنظرگرفتنمسائلروانشناختی ،بهجایتئوری مطلوبیت

عنوانجایگزینیواقعگرایانه ،با 

به 
انتظاری،مطرحشد.تئوریمزبوربازگوکنندهایناستکهمردمچگونهدروضعیتیکهدرحالانتخاببین
یکنند .
هایمخاطرهآمیزیهمچونتصمیماتمالیدرخصوصخریدیافروشسهامیهستند،عملم 


گزینه

 -3پيشينه تحقيق
پورزمانیوهمکاران() 9519نیزدرتحقیقیباعنوانمقایسهارزیاابیعملکاردصاندوقهاایسارمایه
نسبتهایشارپ،پتانسیلمطلوبوبازدهواقعیبهبررسیعملکارد 11صاندوق

گذاریمشترکمبتنیبر
سرمایهگذاریمشترکازابتدایدیماهسال 9533تادیماه 31پرداختهاست.ویدراینتحقیقبهاین
کهبینرتبهبندیصندوقهایسرمایهگذاریمشترکبراساسنسبتهایشاارپوپتانسایل

نتایجرسید
مطلوببانسبتبازدهواقعیتفاوتمعنیداریوجودندارد.
صندوقهای سرمایهگذاری در بورساوراق بهادار تهران

مقدسیان()9531پژوهشی در خصوص عملکرد
91
آنهابااستفادهازمعیارهایشارپ،ترینر،جنسانوساورتینو 
لشدهبراساسریسک 
باتوجهبهبازدهتعدی 
انجامداد.برایانجاماینپژوهش،دادههایمربوطبه91صندوقسرمایهگذاریکهازتااریخ9537/19/19
تاتاریخ9531/15/59فعالبودندراجمعآور یوموردتحلیلقراردادند.اوازتجزیهوتحلیلANOVAدر
دوقهاای سارمایهگاذاری پاس ازانجاام
اینپژوهشبهرهبردهاستو دریافت که بین بازده بازار و بازده صن 
یدار وجود ندارد.همچنینبینعملکردصاندوقهاایسارمایهگاذاری
تعدیالت مربوط به ریسک ،تفاوت معن 
مشترکباتوجهبهمعیارهایشارپ،ترینروسورتینوتفاوتمعناداریوجودندارد،ولیمعیارجنسنوجاود
صندوقهایسرمایهگذاریمختلفراردنکردهاست .

تفاوتمعناداربینعملکرد
شرکتهای سرمایهگذاری بر اساس سه

اسالمی بیدگلی و همکاران( )9531به بررسی رابطه میان عملکرد
دادههای مربوط به  91شرکت
شاخص ترینر ،جنسن و شارپ پرداختند .برای انجام این پژوهش  ،
جمعآوریوموردتحلیلقرار
سرمایهگذاریکهازتاریخ9576/19/19تاتاریخ9539/91/11فعالبودندرا 
شرکتهای

آنها اندازه
آنها از آزمون  tجهت بررسی فرضیههای پژوهش استفاده کردند  .
دادند  .
یتأثیر دانستند .
سرمایهگذاری و رتبهنقدشوندگی را بر عملکردشان ب 
صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای

در مطالعه ای دیگر روشنگر زاده ( )9531به بررسی 
آنها بامعیارهایمدرنپرتفویپرداختهاست.
مبتنیبرتئوریفرامدرنپرتفویوارتباطبینرتبهبندی 
صندوقهای سرمایهگذاریدربورس اوراقبهادارتهرانبراساس

دراینمقالهتالششدهاستتاعملکرد
معیارهایمبتنیبرتئوریمدرنپرتفوی(شاملشاخصشارپ،انحرافمعیاروبتایسنتی)وتئوریفرا
مدرن پرتفوی (شامل شاخص سورتینو ،پتانسیل مطلوب ،ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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آنها با یکدیگر مقایسه گردد .بر اساس نتایج این تحقیق ،بین رتبه بندی
یهای  
ارتباط میان رتبه بند 
معیارهایمبتنیبرتئوریمدرنوفرامدرنپرتفویارتباطمعناداریوجودداردکهاینارتباطمعناداربه
صندوقهایسرمایهگذاریاستو

علتنرمالبودنتوزیعبازدهینبوده،بلکهبهعلتچولگیمنفیبازدهی
یدهدکهاستفادهازمعیارهایفرامدرندرمقایسهبامعیارهایمدرنپرتفوی،ارجح
لذانتایجتحقیقنشانم 
است .
رضایی و بافهم مهربانی ( )9511با توجه به اهمیت مفهوم محافظهکاری حسابداری به بررسی تأثیر
کاریشرکتهابهروش  C-Scoreپرداختند.بنابراین


برسطحمحافظه
هایعملیاتیو ساختارمالکیت 
چرخه 

اطالعاتمالی 31شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراندردورهزمانی()9533-9531بررسی
هاوبررسیتأثیرچرخههایعملیاتیوساختارمالکیت(متغیرمستقل)برسطح


شد.جهتآزمونفرضیه
کاریشرکت ها(متغیروابسته)،ازالگویرگرسیونخطیچندمتغیرهاستفادهگردید.نتایجحاصل


محافظه
هارابطهایمثبت


شرکت
دهدبینساختارمالکیتنهادیباسطحمحافظهکاری 


هانشانمی

ازآزمونفرضیه
و معنادار ،و همچنین بین چرخههای عملیاتی با سطح محافظهکاری شرکتها رابطهای مثبت و معنادار
کاریشرکتهارابطهمعنادارییافتنشد .


وجوددارد.امابینساختارمالکعمدهباسطحمحافظه
پورزمانی و روحانی ( ) 9513به بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از
رتبهای ،فرضیهها را از
دادههای  
آنها با توجه بهاستفاده از  
معیارهای ترکیبی عملکردپرتفلیوپرداختند  .
طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و
یدهدکه
«ضریبهمبستگیکندال»موردتجزیهوتحلیلقراردادهاست.نتایجاینتجریهوتحلیلنشانم 
مشترکبراساسنسبتهای شارپ،نسبت

صندوقهای سرمایهگذاری 

دربازارسرمایهایران،بینعملکرد 
ترینر،نسبت پتانسیل مطلوب،نسبت جنسن و مدل  5عامله فاما-فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی
آمارههای اسپیرمن و کندال حاکی از این است که
یداری وجود دارد .بررسی ضرایب همبستگی  
معن 
بیشترینمیزانهمبستگیبابازدهیواقعیمربوطبهنسبتترینربودهوکمترینضریبهمبستگیمتعلق

بهمدلسهعاملیفاماوفرنچمیباشدبهطوریکهبراساساولویتنسبتترینردررتبهاول،نسبتشارپ

دررتبهدوم،نسبتپتانسیلمطلوبدررتبهسوم،نسبتآلفایجنسندررتبهچهارمونسبتمدلسه
عاملیفاماوفرنچدررتبهپنجمقراردارد .
صندوقهایسرمایهگذاری

سورتینوودیگران()9111ازریسکنامطلوببرایارزیابیعملکرد
دادههایماهانهمربوطبه91سالبرای1صندوقسرمایهگذاریو6
آنهابااستفادهاز 
استفادهکردند .
صندوقهایسرمایهگذاری

شاخصبازارسهاممفیدبودناستفادهازریسکنامطلوبرادرارزیابیعملکرد
نشاندادند .
سورتینو و دیگران ( ) 9111در طراحی یک چهارچوب برای اندازه گیری نسبت پتانسیل مطلوب به
صندوقها را به کمک نسبت شارپ و

صندوقهای بازنشستگی نمونه  93تایی از 

منظور ارزیابی عملکرد 
نسبت عملکرد مطلوب رتبه بندی کردند نتایج نشان دادند که ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد و
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یدهد .
ییهابسیاربهترازانحرافمعیارنتیجهم 
تخصیصدارا 
سورتینوودیگران() 1119درتحقیقیدیگراثباتکردندکهیکسرمایهگذارکههدفخویشرادر
یکند نبایدازمعیارشارپبهعنوانمعیارارزیابی
غالبیکحداقلبازدهیقابل قبول ) (MARتعیینم 
آنهااز
عملکردخویشاستفادهکندونسبتپتانسیلمطلوببرایارزیابیعملکردارجحیتدارد.همچنین 
دونسبتبرایارزیابیعملکرد 391صندوقدربازارهاییورونکست– مجموعهبازارهایسهامکشورهای
بلزیکوفرانسهوهلند– بهکارگرفتندوبهایننتیجهرسیدندکهبیندورتبهبندیارتباطمعناداروجود
یباشد .
داردواینارتباطبهدلیلنرمالبودنتوزیعبازدهیدربازاریورونکستم 
سالهای  9115تا
صندوقهای سرمایهگذاریمشترکرابین 

پالنتینگا وگروت()1119درتحقیقی
 9111با استفادهاز 3معیارسنجشعملکردموردبررسیقراردادندوبهایننتیجهدستیافتندکهمعیار
نسبتشارپ  برایسرمایهگذارانیکهریسکگریزیکمتریدارندمناسبومعیارنسبتپتانسیلمطلوب
برایسرمایهگذارانیمناسباستکهسطحریسکگریزیمتوسطیاباالییرادارند.سورتینووهمکارانش
()1119درتحقیقیدیگراثباتکردندکهیکسرمایهگذارکههدفخویشرادرغالبیکحداقلبازدهی
یکند نباید ازمعیارشارپبهعنوانمعیارارزیابیعملکردخویشاستفادهکندونسبت
قابلقبولتعیینم 
پتانسیلمطلوببرایارزیابیعملکردارجحیتدارد 
صندوقهای سرمایهگذاریمشترکدر

مینگ وسیوک()1191درتحقیقیباعنوانارزیابی عملکرد
اقتصادآسیاعملکرد 599صندوق  سرمایهگذاریمشترکمالزیاییرابااستفادهازمعیارهایتکعاملی و
سهعاملیفاما-فرنچومدلچهارعاملیکرهارتدرافقزمانی5،3،91،96و 9سالهوبادرنظرگرفتنانواع
آنها دراینتحقیقبهایننتیجه
سالهای بین 9111و  1113مورد بررسیقراردادند  .
صندوقها برای 

مدلهای فوق مدل چهار عاملی کرهارت اطالعات بهتری را برای ارزیابی عملکرد
رسیدند که از میان  
یکند .
صندوقهافراهمم 

یهایایجادشدهتوسط
یشود کهرتبهبند 
یکند کهچولگیمثبتمنجرم 
دونالدالین()1111بیانم 
نسبتسورتینووعملکردمطلوبدرقیاسبارتبهبندیایجادشدهتوسطشارپیکساننبودهوهرکدام
یکنند .
پرتفویبهینهمتفاوتیرانسبتبهدیگریانتخابم 
یکنند
بیگلواوودیگران() 1111کلیهابزارهایاندازهگیریریسکراموردبررسیقراردادهوبیانم 
یباشد .
کهنسبتشارپبهدقتدیگرابزارهایبررسیشدهنم 
کوینگلو ( )1113در تحقیق خود با عنوان چرخه تجاری و متغیرهای حسابداری به چگونگی حرکت
دادههای
متغیرهایحسابداریباتوجهبهتغییراتشرایطکالناقتصادپرداختهاست.اوبرایبررسیخوداز 
تابلوییاستفادهنمودهاست.دورهموردازسال9173تاسال1115بودهاست.نتایج بررسیکوینگلونشان
چرخههای تجاری در ارتباط

ییهای ثابت کامالً با 
یدهد که متغیرهای حسابداری نظیر فروش ورشد دارا 
م
هستند و این متغیرها به رکود اقتصادی نسبت به رونق اقتصادی حساسیت بیشتری دارند.البته،دامنه این
تغییرات در همه صنایع یکسان نبوده است.برای نمونه،برای صنایع چرخه ای مانند صنعت خودرو تأثیر
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چرخههایتجاریبرمتغیرهایحسابداریکامالًقابلمالحظهاست،درحالیکهبرایصنایعغیرچرخهای

آنها
مانند صنعت دارو،این تأثیر تنها بر فروش و سرمایه گذاری قابل توجه بوده است و بر روی سوددهی  
تأثیردرخورتوجهینداشتهاست .

 -4روش شناسی تحقيق
کتابها ومقاالت
جمعآوریمبانیتئوریکوپیشینهتحقیقبراساسمطالعاتکتابخانهایومراجعهبه 
صندوقهاواطالعاتمرکزپردازش

صندوقهاازمستندات

بودهاستوهمچنیناطالعاتمربوطبهفعالیت
اطالعاتمالیایران)99شرکتمدیریتفنآوریبورستهران)اخذشدهاست .
میگیرند .بهطور کلی شدت
در این تحقیق فرضیات از طریق آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
میکنند .در این مطالعه برای آزمون همبستگی میان
وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف 
رتبهای اسپیرمن"و
رتبهای از دو آماره ناپارامتریک"ضریب همبستگی 
دادههای 
متغیرهابا توجه به استفاده از 
آمارهها پرداخته
رتبهای کندال"بهره گرفته شده است.در ادامه به تشریح هر یک از این 
"ضریب همبستگی 
دادهها و فرآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق
میشود.الزم به ذکر است بهمنظور انجام محاسبات و آماده نمودن 

آنها ،ازنرمافزارهایExcelو  Spssاستفادهشدهاست .
و همچنین تجزیه و تحلیل 

 -3-4جامعه آماري ،نمونه آماري
قلمرو زمانی این تحقیق ازابتدایآذرماه  9531تا ابتدایدیماه  9511در نظر گرفته شده است قلمرو
میباشد که حداقل
سرمایهگذاری مشترک در بورساوراق بهادار تهران  

صندوقهای 

مکانی تحقیق نیز کلیه 
نمودهاند(حداقل زمان الزم جهت تشکیل پرتفوی و
سهماهپیش از آغاز بازه زمانی تحقیق آغاز به فعالیت  
یباشد) .با توجه به تعداد کم جامعه ،کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب
سودآوری صندوق سهماه م 
یباشد :
سرمایهگذاریبهشرحجدول9م 

شدهاستایننمونهشامل53صندوق

جدول  -1نمونه آماري تحقيق
نام صندوق

تاریخ آغاز فعاليت

تاریخ آغاز فعاليت ردیف

ردیف

نام صندوق

91

رضوی

9533/17/13

9

پویا

 9537/19/913

امینکارآفرین

9533/13/11

1

حافظ

9537/19/13

11

9533/11/19
9533/91/17

5

کارگزاریبانکصادرات

9537/19/99

19

فارابی

1

خبرگان

9537/11/15

11

مهرایرانیان

9533/99/17

3

کارگزاریبانکملی

9537/11/19

15

ممتاز

6

پیشتاز

9537/11/11

11

ایساتیس

9533/99/13

7

آرین(گلچین)

9537/15/95

13

بانکمسکن

9533/91/96

3

کاسپینمهرایرانیان

9537/13/13

16

پارس

9533/91/11
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نام صندوق

تاریخ آغاز فعاليت

تاریخ آغاز فعاليت ردیف

ردیف

نام صندوق

17

صبا

9533/91/11

1

آگاه

9537/13/96

نوین

9533/91/16

91

بانکتجارت

9537/13/19

13

9531/19/51

99

پاسارگاد

9537/16/99

11

گنجینهبهمن

9531/11/91

91

بانکاقتصادنوین

9537/91/11

51

بورس11

95

یکمایرانیان

9537/99/91

59

نواندیشان

9531/11/95

91

بورسبیمه

9533/11/16

51

بانککشاورزی

9531/11/93

93

امینصبار

9533/11/11

55

رفاه

9531/11/96

96

صنعتومعدن

9533/11/11

51

بیمهدی

9531/11/11

97

بورسیران

9533/11/17

53

امیدایرانیان

9531/13/11

93

پیشگام

9533/11/13
منبع:یافتههایپژوهشگر 



 -5فرضيات پژوهش 
فرضهایویژه :
بهصورتفرضیا 
فرضيه اصلی  -1بین رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت امگا و رتبهبندی
هایسرمایهگذاریمشترکبراساسبازدهواقعیدردورانرونقتفاوتمعناداروجوددارد .


صندوق
فرضيه اصلی   -2بین رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز و
ندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر اساس بازده واقعی در دوران رونق تفاوت معنادار وجود
رتبهبندی ص 

دارد .
فرضيه اصلی  -3بین رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت امگا و رتبهبندی
هایسرمایهگذاریمشترکبراساسنسبتچشماندازدردورانرونقتفاوتمعناداروجوددارد .


صندوق

 -6متغيرهاي تحقيق
الف -بازده واقعی صندوق
منظااورازبااازدهی،تفاااوتبااینقیمااتصاادوردرپایااانهفتااهباااقیمااتصاادوردرابتاادای
هفتااهاساات.بنااابرایاانمنظااوررشاادقیمااتصاادوراسااتکااهباااعایاادیساارمایهگااذارمتفاااوت
یآیااد.خااالصارزشروز
خواهاادبااود.بااازدهصااندوقساارمایهگااذاریازرابطااه9بااهدسااتماا 
یشااودوایاان
صااندوقهااابااهصااورتروزانااهمنتشاارماا 

هاارواحاادساارمایهگااذاریدرسااایت
یباشد .
اطالعرسانیتحتنظارتسازمانبورسنیزم 
( )9
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:بازدهصندوقدردورهزمانی t
:خالصارزشداراییروزانهصندوقدرانتهایبازهٔزمانی 
:خالصارزشداراییروزانهصندوقدرابتدایبازهٔزمانی 
ب -نسبت امگا
استفادهمیشود :

بهمنظورمحاسبهنسبتامگاازرابطه1


( )1


 =بازدهصندوقدردورهiام.
=حداقلبازدهموردانتظار .
=nتعداددوره 
ج -نسبت چشمانداز
استفادهمیشود :

بهمنظورمحاسبهنسبتچشماندازازرابطه5


( )5




کهدرآن :
=بازدهدورهiام 
=حداقلبازدهموردانتظار 
=تعداددورهها 

n
محاسبهمیشود :

=ریسکنامطلوبکهازرابطه1

( )1
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د -چرخه تجاري
چرخاااهتجااااری)(EXPکاااهمتغیااارمجاااازیاساااتعباااارتاساااتازنوسااااندرفعالیااات
اقتصاااادیومعماااوالًتولیااادملیاسااات.هاااردورهتجااااریشااااملبهباااودوروناااق،تنااازلو
کساااادیاسااات.در ایااانتحقیاااق،منظاااورمااااازمتغیااارچرخاااهتجااااریشااااملرکاااودوروناااق
یشااودکااهیااکمتغیاارمجااازییااامصاانوعیاسااتکااهدرایاانتحقیااقباارایدوران
اقتصااادیماا 
یشااود.درایاان
رونااقاقتصااادیازعاادد9وباارایدورهرکااوداقتصااادیعااددصااقراسااتفادهماا 
تحقیاااقجهاااتتبیاااینوتعریااافچرخاااهتجااااریازشااااخصکااالباااازارباااورساوراقبهاااادار
سااالهااایتحقیااق

یشااود.باادینترتیاابکااهمیااانگینشاااخصکاالبااازاردرطااول
اسااتفادهماا 
محاسااابهشااادهوساااالهااااییراکاااهشااااخصکااالباااازاردرآنساااالهاااا،بااااالترازمیاااانگین
محاسااابهشااادهباشاااد؛باااهعناااواندورهروناااقوساااایرساااالهااااباااهعناااواندورهرکاااودتلقااای
خواهدشد(جانسون .)9119،
درایاانتحقیااقشاارایطبااازارساارمایهازجنبااهرونااقتجاااری،مااوردبررساایقاارارگرفتااه
اساات.باارایناساااسسااالهایدورهتحقیااق،طبقااهبناادیشاادهواثااراتناشاایازعاماالمااذکور
برالگوهایرگرسیونیآزمونفرضیاتتحقیقاعمالشدهاست .

-7یافتههاي پژوهش
صندوقهای سرمایه گذاری

در فرضیه اول تحقیق این موضوع بررسی میشود که آیا بین عملکرد 
آنهابراساسبازدهواقعیدردورانرونقتفاوتمعناداروجوددارد
مشترکبراساسنسبتامگاوعملکرد 
یاخیر.باتوجهبهنتایجآمارهضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمندرجدول،1ازآنجاییکهمقداراحتمال
میباشد(،)1/111فرض ردشدهوبااطمینان%13
کوچکتر از  1/13

()P-Valueآماره tاینآزمون
وجودهمبستگیبیننسبتامگاوبازدهیواقعیتأییدمیشود.ضریبهمبستگیاسپیرمنمیاننسبتامگا

ی باشد.نتایجحاصلازآزمونضریبهمبستگیرتبهایکندالنیزاین
وبازدهیواقعیبرابربا 1/115م 
موضوع را تأیید میکنند .به طوری که ضریب همبستگی کندال بین نسبت امگاو بازدهی واقعی برابر با
میباشد
کوچکتر از   1/13

 1/311بوده و و از آنجایی که مقدار احتمال ( )P-Valueآماره این آزمون 
%معنیدارمیباشد.درنتیجهبراساسنتایجهردوآزمونبااطمینان%13

(،)1/111درسطحاطمینان13
یصندوقهایمشترکبراساسنسبتامگاونسبتبازدهیواقعیدردوران

توانگفتبینرتبهبند


می
رونقهمبستگیمعنیداریوجودداشتهودرنتیجهتفاوتمعناداریوجودندارد .
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکبر

فرضیهدومتحقیقبهبررسیوجودتقاوتمعنیداربینعملکرد
یپردازد.باتوجهبه
آنهابراساسنسبتبازدهیواقعیدردورانرونقم 
اساسنسبتچشماندازوعملکرد 
نتایجآمارهضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمندرجدول،1ازآنجاییکهمقداراحتمال()P-Valueآمارهt
میباشد(،)1/111فرض ردشدهوبااطمینان%13وجودهمبستگیبین
کوچکتراز 1/13

اینآزمون
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شود.ضریبهمبستگیاسپیرمنمیاننسبتچشماندازوبازدهی


اندازوبازدهیواقعیتأییدمی

بتچشم
نس
ی باشد.نتایجحاصلازآزمونضریبهمبستگیرتبهایکندالنیزاینموضوعرا
واقعیبرابربا 1/765م 
کنند.بهطوریکهضریبهمبستگیکندالبیننسبتچشماندازونسبت بازدهواقعیبرابربا


تأییدمی
میباشد
کوچکتر از   1/13

 1/713بوده و و از آنجایی که مقدار احتمال ( )P-Valueآماره این آزمون 
%معنیدارمیباشد.درنتیجهبراساسنتایجهردوآزمونبااطمینان%13

(،)1/111درسطحاطمینان13
اسنسبتچشماندازونسبتبازدهواقعیدردوران

بندیصندوقهایمشترکبراس


توانگفتبینرتبه

می
رونقهمبستگیمعنیداریوجودداشتهودرنتیجهتفاوتمعناداریوجودندارد .
صندوقهایسرمایهگذاریمشترک

فرضیهسومتحقیقبهبررسیوجودتقاوتمعنیداربینعملکرد
یپردازد.باتوجهبهنتایج
آنهابراساسنسبتامگادردورانرونقم 
براساسنسبتچشماندازوعملکرد 
آمارهضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمندرجدول ،1ازآنجاییکهمقداراحتمال()P-Valueآماره tاین
میباشد ( ،)1/111فرض رد شده و با اطمینان  %13وجود همبستگی بین
کوچکتر از   1/13

آزمون 
شود.ضریبهمبستگیاسپیرمنمیاننسبتچشماندازوبازدهی


زوبازدهیواقعیتأییدمی
نسبتچشماندا

ی باشد.نتایجحاصلازآزمونضریبهمبستگیرتبهایکندالنیزاینموضوعرا
واقعیبرابربا 1/615م 
کنند.بهطوریکهضریبهمبستگیکندالبیننسبتچشماندازونسبتبازدهواقعیبرابربا


تأییدمی
میباشد
کوچکتر از   1/13

 1/691بوده و و از آنجایی که مقدار احتمال ( )P-Valueآماره این آزمون 
%معنیدارمیباشد.درنتیجهبراساسنتایجهردوآزمونبااطمینان%13

(،)1/111درسطحاطمینان13
هایمشترکبراساسنسبتچشماندازونسبتامگادردورانرونق


بندیصندوق

توانگفتبینرتبه

می
همبستگیمعنیداریوجودداشتهودرنتیجهتفاوتمعناداریوجودندارد.
مدلهایمبتنیبرتئوریفرامدرنپورتفوی
یتواننتیجهگرفت 
یههام 
باتوجهبهنتایجحاصلازآزمونفرض 
یباشد .
صندوقهایسرمایهگذاریمشترکدردورانرونقکارآمدم 

دررتبهبندی

جدول  -2نتایج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيه
فرضیهاول 
فرضیهدوم 
فرضیهسوم 

ضریب

آزمون

همبستگی

P-Value

سطح
معنی داري

ضریبهمبستگیرتبهایکندال 

 1/311

 1/111

%13

ضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمن 

 1/115

 1/111

%13

ضریبهمبستگیرتبهایکندال 

 1/713

 1/111

%13

ضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمن 

 1/765

 1/111

%13

ضریبهمبستگیرتبهایکندال 

 1/691

 1/111

%13

ضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمن 

 1/615

 1/111

%13

منبع:یافتههایپژوهشگر 
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درصندوقهايسرمایهگذاريمشترکدر...

کارایيمعیارهايارزیابيریسکدرتئوريفرامدرنپرتفوي

 -8بحث و نتيجه گيري
صاااندوقهاااایسااارمایهگاااداریمشاااترکباااهعناااوانیکااایازمهااامتاااریننهادهاااای باااازار
ساارمایهباااجمااعآوریساارمایههااایاناادکامااادرسااطحوساایع مخاااطرهساارمایهگااذاریرا
یشااوند.در
بااهمیاازانقاباالتااوجهیکاااهشدادهوموجاابرونااقوماادیریتدربااازارسااهامماا 
یکننااددرصااندوقیساارمایهگااذاریکننااد
صااندوقهاااتااالشماا 

ایاانمیااانساارمایهگااذاران
کهمتناسبباریسکبازاروریسکعملیاتیتحملشده،بازدهبهینهایکسبکنند .
صاااندوقهاااایسااارمایهگاااداریمشاااترکباااهعناااوانیکا ایازمهااامتاااریننهادهاااایباااازار
ساارمایهباااجمااعآوریساارمایههااایاناادکامااادرسااطحوساایعمخاااطرهساارمایهگااذاریرا
یشااوند.در
بااهمیاازانقاباالتااوجهیکاااهشدادهوموجاابرونااقوماادیریتدربااازارسااهامماا 
یکننااددرصااندوقیساارمایهگااذاریکننااد
صااندوقهاااتااالشماا 

ایاانمیااانساارمایهگااذاران
کااهمتناساابباااریسااکبااازاروریسااکعملیاااتیتحماالشااده،بااازدهبهینااهایکساابکننااد؛
بناااابراینسااارمایهگاااذارانجهاااتانتخاااابصاااندوقهاااایسااارمایهگاااذارینیازمنااادابزارهاااایی
یباشاااند.باااهدلیاالمتفااااوتباااودنمباااانیانااادازهگیااری
همچاااونمعیارهاااایرتباااهبنااادیماا 
ماادلهااا،ابزارهااایمختلفاایجهااترتبااهبناادیارائااهشاادهاساات.درایاانمیااانبااهطااور

ریسااک
کلاایدرماااوردریساااکدوتئاااوریمجااازاوجاااوددارد.درتحقیااقحاضااارباااادرنظااارگااارفتندو
معیاااارنسااابتامگااااوچشاااماناااداز(معیارهاااایازارزیاااابیریساااکدرتئاااوریفرامااادرن
پرتفااوی)،بااهبررساایمناسااببااودنهااریااکازایااندومعیاااردرمقایسااهبااامعیاااربااازدهی
واقعا ایدردورانروناااقپرداختاااهشااادهاسااات.بااارایایا انمنظاااورباااراسااااسمباااانینظاااری
دادههااااینموناااهانتخاااابیاز53صاااندوق
تحقیاااق،ساااهفرضااایهتبیاااینوباااااساااتفادهاز 
گرفتهاند .
مشترکازآذرماه9531تادیماه،9511فرضیههاموردآزمونقرار 
دادههااایرتبااهای،فرضاایههاااازطریااقآزمااون
درایاانتحقیااقباااتوجااهبااهاسااتفادهاز 
همبساااتگیوباااااساااتفادهازدوآماااارهناپارامتریااکماااوردتجزیااهوتحلیاالقااارارگرفتاااهاسااات.
باااتوجااهبااهنتااایجبدسااتآماادهازایاانتحقیااق،رتبااهبناادیدردورانرونااقبااراساااسهاار
یاااکازمعیارهاااایامگااااوچشااامانااادازدارایهمبساااتگینسااابتاًقاااویومعنااایداریبااااباااازده
صااندوقهااایساارمایهگااذاریمشااترکبااراساااس

صااندوقهااابااودهوبااینرتبااهبناادی

واقعاای
افتااههااایفااوقهمسااوبااانتااایجبدسااتآمااده
معیارهااایفااوقتفاااوتمعناااداریوجااودناادارد.ی 
ازمطالعاااااتپالنتینگاااااوگااااروت(،)1119سااااورتینوودیگااااران(،)1119مینااااگوساااایوک
()1191بااااودهوبااااهنااااوعیتکمیاااالکنناااادهمطالعاااااتروشاااانگرزاده(،)9531مقدساااایان
یباشد .
(،)9531پورزمانی()9519وپورزمانی()9513م 
بااااتوجاااهباااهمفروضااااتتئاااوریهاااایمااادرنوفرامااادرنپرتفلیاااوازمنظاااربکاااارگیری
ریسااککاالوریسااکنااامطلوب،پیشاانهادماایشااودتااالشهاااییباارایاسااتفادهازماادلهااای
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ارزیااابیعملکااردمتناسااببااهطبقااهبناادیساارمایهگااذارانبااهسااهدسااتهریسااکگریااز،ریسااک
پاااذیروریساااکخنثااایصاااورتپاااذیرد.همچناااینباااهمنظاااوریااااریرساااانیبیشاااترباااه
ساارمایهگااذاراندراماارتصاامیمگیااری،باااتوجااهبااهمعقااولبااودنحجااممحاسااباتوریاضاایو

آماااریماادلهااایارزیااابیعملکااردووجااودبسااترالزمباارایتهیااهناارمافزارهااایخاااصانجااام
فرآیناادارزیااابیعملکااردپیشاانهادماایشااودسااامانههااایناارمافاازاریوسااایتهااایتخصصاای
بااارایرصااادماااداومعملکاااردصاااندوقهاااافاااراهمگااارددتاااااساااتفادهتاااو مسااارمایهگاااذاراناز
دستاوردهایتئوریهایگوناگونتسهیلشود .
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