فصلنامـه اقتصاد مالی
سال  / 01شماره  / 63پائیز 0631

ارزیابی رتبهبندي صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک در ایران

تاريخ دريافت9815/41/38 :

تاريخ پذيرش9815/40/35 :

امیدعلی عادلی

1

چكیده
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ابزار مناسبي براي افراد حقيقي و حقوقي به منظور سرمايهگذاري در
اوراق بهادار هستند .ارزيابي عملکرد و رتبهبندي اين صندوقها ميتواند راهنماي مفيدي جهت
سرمايهگذاران باشد .هدف از مطالعه حاضر رتبهبندي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در ايران است .به
اين منظور از دادههاي آماري دوره زماني ابتداي بهمن  9831تا انتهاي ديماه ( 9811دوره  5ساله) استفاده
شده است .ابتدا صندوقهاي سرمايهگذاري منتخب بر مبناي روشهاي ستني و تحليل پوششي دادهها
رتبهبندي و سپس با توجه به تعدد معيارها به منظور رتبهبندي کامل صندوقها از تکنيک تاپسيس استفاده
شده است .ورودي شامل انواع معيارهاي ريسک و خروجي شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بودهاند .بعد از
رتبهبندي صندوقها بر اساس  3معيار  ،به منظور لحاظ همه معيارها در رتبهبندي از روش تاپسيس استفاده
شده است .نتايج حاکي از آن است که از بين  91صندوق مورد بررسي صندوقهاي فيروزه ،بورسيران و آگاه
در رتبههاي اول تا سوم بوده و صندوقهاي پيشگام ،کارگزاري بانک کشاورزي و گنجينه رفاه در رتبههاي
آخر قرار داشتهاند.
واژههاي كلیدي :تاپسيس ،تحليل پوششي دادهها ،صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،نسبت شارپ،
نسبت ترينور.
طبقه بندي G22, G230 : JEL
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 -1مقدمه
يکي از روشهاي مناسب سرمايهگذاري در کشورهاي مختلف ،سرمايهگذاري از طريق صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترک ميباشد که داراي مزايايي از قبيل وجود مديريت حرفهاي ،نقدشوندگي باال ،شفاف-
بودن قيمتگذاري واحدهاي سرمايهگذاري  ،تنوعبخشي به اوراق بهادار و کاهش نسبي ريسک ميباشند .اين
صندوقها هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم دارايي در حال رشد هستند .در کشور ما فعاليت اين صندوقها
عمر کوتاهي دارد اما تعداد آنها در حال افزايش است .اين صندوقها تحت نامهايي همچون صندوقهاي
سرمايهگذاري در سهام ،سرمايهگذاري در اوراق با درآمد ثابت ،مختلط و صندوقهاي قابل معامله در بورس
فعال هستند .از آنجايي که سرمايهگذاران مالي به دنبال بازدهي بيشتر و ريسک کمتر هستند ،به مقايسه
زمينههاي مختلف سرمايهگذاري ميپردازند .تا زماني که نرخهاي بازدهي تفاوت چنداني با نرخهاي بدون
ريسک نداشته باشند اغلب افراد ريسکگريز تمايل چنداني به سرمايهگذاري در زمينههاي داراي ريسک
نخواهند داشت .مسأله اساسي در ارزيابي اين صندوقها اين است که آيا مديريت اين صندوقها توانستهاند بر
اساس معيار ريسک و بازدهي عملکرد مناسبي داشته باشند.
مطالعه حاضر با هدف رتبهبندي صندوقهاي سرمايهگذاري فعال در ايران و به منظور پاسخگويي به
ارزيابي عملکرد بهتر صندوقهاي سرمايه گذاري تدوين شده است .معيار ارزيابي عملکرد مالي صندوقهاي
مورد بررسي بر اساس شاخص ترينور )9105( 9به صورت نسبت نرخ بازده مازاد (نرخ بازده پس از کسر نرخ
بازده بدون ريسک) به بتاي بازار و شاخص شارپ )9100( 3به صورت نسبت بازده مازاد به انحراف استاندارد
است که بازده به ازاي هر واحد ريسک را اندازه ميگيرد .شاخص آلفاي جنسن براساس مدل قيمتگذاري
دارايي سرمايهاي  (CAPM,1968)8و روش تحليل پوششي دادهها( 1فارل )9153،که چارنز ،کوپر و رودز
آن راتوسعه دادند .اين روش اولين بار درسال  9111توسط مورثي و همکاران براي ارزيابي عملکرد صندوق-
هاي سرمايهگذاري مشترک با توجه به محدوديتهاي روشهاي سنتي مورد استفاده قرار گرفت.
در اين مطالعه در ارزيابي صندوقهاي مشترک سرمايهگذاري فعاال در اياران از روش تحليال پوششاي
دادهها بهره گرفتهايم .به منظور رتبهبندي کامل صندوقها از روش تاپسيس استفاده ميشود .بعد از بررساي
ادبيات موضوع و بيان روششناسي پژوهش الگو برآورد و در بخش پاياني نتايج ارائه شده است.
 -2ادبیات تحقیق
در زمينه ارزيابي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،مطالعات زيادي با روشهاي مختلف انجام گرفتاه
است .در ابتدا اغلب از روشهاي سنتي همچون نسبتهاي شارپ ،ترينور ،نسبت اطالعات و آلفااي جنسان
استفاده ميشد ،اما به دليل تمرکز اين شاخص ها بار تنهاا دو عامال ريساک و باازده برخاي از محققاين از
روش هاي ديگري که داراي جامعيت بوده و متغيرهاي ديگري را نيز شامل شده استفاده نماودهاناد .در باين
اين روشهاي جديدتر ،تحليل پوششي دادهها و تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره بيشاتر ماورد اساتفاده
قرارگرفتهاند ،که به برخي از اين روشهاي جديد اشاره ميشود.
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زوژان زو و همکاران ( )3494در مقالهاي ،دو مدل تحليل پوششي دادهها با محدوديتهاي درجه دوم را
براي ارزيابي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک پيشنهاد نمودناد .مادل آنهاا ارزياابي را از جنباه
مالکهاي برون زا بررسي مينمايد .از دو مدل ارايه شده توسط ايشان يک مورد برنامهريازي باا محادوديت
درجه دومي است که تا حدودي قابل کنترل است .آنها مدل را براي ارزيابي عملکرد  35صاندوق سارمايه-
گذاري مشترک در چين براي تعيين ريشهاي ناکارايي و بهبود عملکرد بکار گرفتند .نتاايج نشااندهناده آن
بوده که اگر چه شرايط بازار در سال  3440بهتر از سال  3445بوده است ،امتياز کارايي در ساال  3440باه
خاطر کاهش کنترل ريسک ،پايينتر بوده است .بيشتر صندوقها ناهماهنگي در رتبهبندي کاارايي را نشاان
نداده و نتيجه مهمتر آن که ،رتبهبندي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در چين وابساتگي بيشاتري باه
سيستم کنترل ريسک دارد.
5
زوژان زو و همکاران ( )3441با استفاده از روش تحليال پوششاي داده هاا (  31 ، ) DEAصاندوق باا
سرمايه باز و  51صندوق با سرمايه بسته در کشور چين را بين سالهاي  3441و  3445مورد ارزيابي قارار
دادند .يافتهها حاکي از آن بوده که اغلب صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در بازار چاين ناکاارا باودهاناد.
هماهنگي آشکار و اثر مقياس در صندوقها وجود نداشته ،اما همبستگي بين عملکرد و سبک سرمايهگذاري
آنها وجود داشته است .همچنين مقدار کارايي صندوقهاي با سرمايه بسته کمتر از امتياز صاندوقهااي باا
سرمايه باز بوده و صندوقهايي که در مقياس متوسط فعاليت مينمايناد ،طاي دوره بررساي امتيااز کاارايي
بيشتري داشتهاند .صندوق هاي اوراق قرضه نيز نسبت به ساير صندوق کارايي بيشتري داشاتهاناد .سارانجام
بيشتر صندوقهاي با سرمايه باز بازده نسبت به مقياس کاهشي داشاته ،در مقابال بيشاتر صاندوقهااي باا
سرمايه بسته طي دوره مورد نظر از بازده نسبت به مقياس افزايشي برخوردار بودهاند.
گاالگدرا و همکاران ( )3443با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها اقدام به انادازهگياري کاارايي و
رتبهبندي  351صندوق سرمايهگذاري مشترک در کشور استراليا نمودند .آنها ضمن اشاره به ايان موضاوع
که روش تحليل پوششي داده ها با در نظر گرفتن عوامل بيشتري نسبت باه شااخصهااي سانتي ،عملکارد
صندوقها را به خوبي نشان داده ،بيان نمودند که انتخاب مناسب وروديها وخروجيهاا در تعياين عملکارد
مناسب مؤثر ميباشد و ساختار ،اندازه صندوق و عمر فعاليت آن در سطح کارايي تأثيرگذار است.
انتونيال باسو و استفانيا فوناري ( )3449با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها به عنوان معيار ارزيابي
عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ضمن تعميم اين روش ابتدا باا اساتفاده از نسابتهااي شاارپ،
ترينور و نيمه واريانس ،تحليل پوششي داده ها را بر اساس اين نسبتها باراي  11صاندوق سارمايهگاذاري
مشترک در ايتاليا از ابتداي سال  9111تا نيمه اول 9111محاسبه و سپس باراي هماين دوره زمااني روش
تحليل پوششي داده ها را يک بار با يک خروجي (بازده اضاافي) و دو گاروه ورودي (هزيناههاا و معيارهااي
ريسک) و سپس با دو خروجي (بازده اضافي و نسبت دوره برتر) و همان وروديها براي صندوقهاي ماذکور
محاسبه و اقدام به رتبهبندي صندوقهاي مذکور نمودند.
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مورثي و همکاران ( )9111اولين بار روش تحليل پوششي داده ها را براي ارزيابي عملکرد صاندوقهااي
سرمايهگذاري مشترک مورد استفاده قرار دادند .آنها با اشاره به اينکه شاخصهاي سانتي تنهاا دو متغيار
ريسک و بازده را براي ارزيابي عملکرد صندوقها مورد استفاده قرار ميدهند و توانايي تفکيک صاندوقهااي
کارا و ناکارا را ندارند و تنها اين صندوقها را به طور مستقل و آن هم از طريق محاسابه باازده باه ازاي هار
واحد ريسک ارزيابي مينمايند .آنها بازده را به عنوان خروجي و انحراف استاندارد و هزينههاي معاامالت را
به عنوان ورودي مدل در نظر گرفتند.
عادلي ( )9819در مطالعهاي به اندازهگياري کاارايي صاندوقهااي سارمايهگاذاري مشاترک در اياران
پرداخت .در اين مطالعه ارزيابي عملکرد  31صندوق سرمايهگذاري فعال در ايران از طريق معيارهاي ترينور،
شارپ ،تحليل پوششي دادهها مورد بررسي قرار گرفته است .وروديها شاامل معيارهااي مختلاف ريساک و
هزينههاي صندوقها و خروجيها شامل نرخ بازده و نسبت دوره برتر بوده اسات .نتاايج حااکي از کاارايي 3
صندوق از  31صندوق مورد بررسي بوده است .عمده ناکاراييها ناشي از هزينههاي صدور واحدهاي سرمايه-
گذاري و نسبت دوره برتر بوده است.
صفايي قاديکاليي و همکاران ( )9830کارايي شرکتهاي سرمايهگذاري در سازمان بورس اوراق بهادار را
با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها براي دوره زماني  9811تا  9838اندازهگيري نمودند .ايشان ابتادا
شرکتهاي سرمايهگذاري را به دو دسته کارا و ناکارا طبقهبندي و سپس با استفاده از شيوههااي اندرساون-
پترسون ،کارايي متقاطع و روش ترکيبي  5 ،DEA/AHPشرکت کارا را رتباهبنادي و پيشانهاد نمودناد کاه
برخي از شرکتها الزم است در يک رشته و بخش خاص فعاليت نمايند و باه جهات کااهش ريساک ،باياد
گروههاي کارشناسي ،تحليلگري و مشاورهاي تشکيل شوند.
بررسي مطالعات انجام شده نشان ميدهد که ارزيابي عملکرد صندوقها با لحاظ همه معيارها مورد توجه
قرار نگرفته است .در مطالعه حاضار ضامن رتباهبنادي صاندوقهااي سارمايهگاذاري از طرياق روشهااي
چندمعياره به رتبهبندي کامل صندوقها پرداخته شده است.
 -3روششناسی پژوهش
براي ارزيابي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک شاخصهاي عددي مختلفاي تااکنون معرفاي
شده و در عمل نيز جهت ارزيابي عملکرد چنين صاندوقهاايي در کشاورهاي مختلاف ماورد اساتفاده قارار
گرفتهاند .از جمله نسبت ترينور ،)9105(0نسبت شارپ ،)9100( 1نسبت اطالعات ،3آلفاي جنسن ،1روشهاي
چند معياره به ويژه روش تاپسيس94و روش تحليال پوششاي داده هاا ،99روش هاايي هساتند کاه توساط
محققين مورد استفاده قرار گرفتهاند .اکنون به برخي از اين روشها اشاره ميشود.
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 -1-3معیار ترينور
اين نسبت معياري است که متوسط بازدهي مازاد نسبت به نرخ بازده بادون ريساک را باه ازاي ياک واحاد
ريسک سيستماتيک اندازه ميگيرد .اين نوع ريسک ،با استفاده از بتا( ) βبدست مي آيد .نسابت تريناور باه
صورت زير محاسبه مي شود :
̅ ̅
( )9
̅ ميانگين بازده صندوق سرمايه گذاري مشترک  ̅ ،ميانگين نرخ بازده بادون ريساک و باه طاور
(بازده شااخص باازار) بدسات آماده و معيااري باراي
معمول به وسيله تخمين خط رگرسيون روي
نوسان وضعيت صندوق سرمايهگذاري مشترک در بازار است .بتا داللت بار ريساک سيساتماتيک (ريساک
بازار) دارد که نمي توان آن را با متنوع نمودن پرتفوي حذف نمود .باالتر بودن نسبت ترينور به مفهوم بيشاتر
بودن مازاد بازده به ازاي يک واحد ريسک سيستماتيک و عملکرد بهتر صندوق مربوطه است.
 -2-3معیار شارپ
اين نسبت بازده اضافي بدست آمده توسط صندوق را به ازاي يک واحد ريسک کل انادازه مايگيارد و
اغلب براي تعيين اين که آيا صندوق قادر است بهتر از بازار عمل کند يا خير ،مورد استفاده قارار مايگيارد.
اين يک معيار ريسک تعديل شده است که عملکرد صندوق را باا اساتفاده از انحاراف اساتاندارد باه عناوان
ريسک ميسنجد  .اين نسبت به صورت زير محاسبه ميشود:
̅ ̅
( )3
که انحراف استاندارد بازدهي و داللت بر ريسک کل صندوق سارمايهگاذاري دارد .بااالتر باودن نسابت
شارپ به مفهوم آن است که صندوق مورد نظار قاادر اسات باازدهي بيشاتري را باه ازاي ساطح معيناي از
پراکندگي بازدهي بدست آورد.
 -3-3آلفاي جنسن
اين شاخص بازده غير عادي پرتفوي را اضافه بار آنچاه کاه بوسايله مادل قيماتگاذاري داراياي سارمايه-
اي( ،)CAPMپيشبيني ميشود را اندازهگيري مينمايد .آلفاي جنسن به صورت زير تعريف ميشود:
[ ) (
) ( (
])
()8
بازده شاخص بازار است .مثبت بودن مقدار آلفا به معني آن است که مدير صندوق بهتر از بازار عمل
که
نموده که مي تواند به خاطر مهارت ،شانس ،يا هر دو باشد .بزرگتر بودن مقدار آلفا باه مفهاوم عملکارد بهتار
صندوق است.
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 -4-3معیار اطالعات
اين نسبت تعميم نسبت شارپ بوده و به صورت زير مشخص ميشود:
() 1

)
)

(
(

که در آن بازده حدسي است که معموالً برابر نرخ متوسط بازدهي است که هماه صاندوقهاايي کاه
( انحاراف اساتاندارد باازده نسابي
صندوق مورد نظر در گروه آنها قرار دارد ،بدست مايآورناد و)
است .نسبت اطالعات مشخص ميکند که آيا يک صندوق خاص بهتر از صندوقهاي مشابهي که او
در آن گروه قرار دارد ،عمل نموده است يا خير .باالتر بودن نسبت اطالعات نشان دهنده درجه باالتر مهاارت
مديري است که کمتر از ريسک سيستماتيک متأثر شده است.
 -5-3تحلیل پوششی دادهها ( ) DEA
يکي از روشهايي که به طور گسترده براي ارزياابي عملکارد و کاارايي واحادهاي تصاميمسااز از اناواع
مختلف خدماتي ،توليدي مورد استفاده قرار مايگيارد و در اشاکال مختلاف گساترش يافتاه ،روش تحليال
پوششي دادهها است که اولين بار توسط فارل ( )9153ابداع گرديد و سپس چاارنز  ،کاوپر ورودز)9131( 93
آن را توسعه داده و تحت نام  CCRکه سه حرف اول نام اين سه نفر است شاناخته مايشاود .در اينجاا باه
منظور بررسي امکان استفاده از اين روش و تعميم آن براي ارزيابي عملکارد صاندوقهااي سارمايهگاذاري
مشترک ،به توضيح اين روش ميپردازيم:
ابتدا نمادهاي زير راتعريف مينماييم:
واحدهاي تصميمساز:
خروجيها(ستادهها):
وروديها(نهادهها):
مقدار خروجي مربوط به واحد :
مقدار ورودي مربوط به واحد :
وزن تعيين شده براي خروجي :
وزن تعيين شده براي ورودي :
معيار کارايي  DEAبراي واحد تصميمساز به وسيله نسبت مجماوع وزناي خروجايهاا باه مجماوع وزناي
وروديها به صورت زير مشخص ميشود:
∑

()5

∑
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وزنها در رابطه فوق طوري تعيين ميشوند که ميزان کارايي بيشترين مقدار که يک است را به خاود
بگيرد که تنها زماني به دست مي آيد که واحد مورد نظر کارا باشد .براي هر واحد تصميمساز بهترين وزنهاا
انتخاب ميشوند .اين وزنها بر اساس حداکثرسازي نسبت کاارايي واحاد ماورد بررساي باه توجاه باه ايان
محدويتها که نسبت هاي کارايي همه واحدهاي محاسبه شده با همان وزن هاا ،کاوچکتر ياا مسااوي ياک
باشند .لذا بايد مسأله برنامهريزي کسري زير حل شود:
∑

() 0

}

∑

{

S .t .
∑
∑

()1

که در آن عدد مثبت کوچکي است و وجود آن در مدل به مفهوم وجود همه نهادهها و ستادههاا ماي-
باشد .مقدار بدست آمده براي بيانگر مقدار بهينه کارايي براي واحد تحت بررسي است .براي پيدا کاردن
ميزان کارايي ساير واحدها مسائل مشابهي را بايد حل نمود .مدل کسري فوق به سادگي ميتواناد باه مادل
∑ ) مادل ورودي محاور ارائاه
خطي تبديل و حل گردد .با قرار دادن مخرج کسر به صورت (
شده توسط چارنز ،کوپر و رودز يا  CCRکه حروف اول اين سه نفر ميباشد ،به صورت زير خطي ميگردد:
) (

∑

S.t.
∑

∑

()1

فصلنامـه اقتصاد مالی
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متغير ( وزنهاي وروديها و خروجيها ) و
اين مسأله داراي
دوگان مسأله فوق را ميتوان به صورت زير نوشت:
()94

محدوديت ميباشد.
∑

∑

S.t.
∑
∑

()99

آزاد در عالمت
که در آن  sبيانگر متغيرهاي کمبود ومازاد وروديها وخروجيها ميباشند.
 -1-5-3كاربرد تحلیل پوششی دادهها براي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك
بااه منظااور رتبااهبناادي کاماال صااندوقهاااي ساارمايه گااذاري شاااخص هاااي عااددي ترينااور(،)9105
شارپ( ،)9100آلفاي جنسن()9103و نسبت اطالعات که از بازده و ريسک اين صندوقها جهت محاسبات و
تحليل استفاده مينمايند ،توسط محققين زيادي مورد بررسي قرار گرفتهاند .يک شاخص ديگر نيز با در نظر
گرفتن صورت نسبتهاي شارپ ،ترينور و نسبت اطالعات و مخرج آن به صورت نيمهي مثبات وارياانس باه
صورت زير است و شاخص نيمواريانس نام دارد:
()93

) (
√

محاسبه
(
[
نشاندهنده شاخص ريسک نيمواريانس و به صورت )] ) (
که
ميشود که بيانگر تغييرات نامطلوب است .همانگونه که مالحظه گرديد شاخص آلفاي جنسن هم ميتواند
به عنوان عرض از مبدأ مدل قيمتگذاري دارايي سرمايهاي ( ،)CAPMتفسير گردد .تمامي اين شاخصها به
مقايسه و رتبهبندي مجموعه اي از پرتفوها براساس فرضياتي قوي در باره رفتاار باازار و ترجيحاات سارمايه-
گذاران ميپردازند .اما هزينههاي پذيرهنويسي و نقدشوندگي مورد نياز سرمايهگذاري را درنظر نميگيرند .اما
روش  DEAبراي وضعيتهايي که چندين ورودي و چندين خروجي دارند ،ابزار مناسبي خواهد بود .بنابراين
 DEAهزينههاي اوليه و نهايي را در اندازهگيري عملکرد لحاظ مينمايد اولين بار مورثي و ديگران ( )9111با
استفاده از متدولوژي  DEAشاخص  DPEIرا براي اندازهگيري کارايي صندوقهاي سرمايهگاذاري مشاترک
معرفي نموده و آن را به کار گرفتند .با استفاده از تعميم مستقيم شاخصهاي عملکرد شارپ و تريناور روش
فصلنامـه اقتصاد مالی
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 DEAشکل گرفته و از آن طريق صندوق هاي سرمايهگذاري مشترک رتبهبندي ميشوند .در واقع مدل مورد
بررسي ،بازده (يا بازده مازد) را به عنوان خروجي (ستاده) و معيار هاي مختلف ريسک و هزينه هاي پاذيره-
نويسي و نقدشوندگي به عنوان ورودي (نهاده ها) در نظر ميگيرد .پس مادلي باا ياک خروجاي و دو گاروه
ورودي شامل هزينهها و ريسک ،مدل  DEAرا شکل ميدهند.
اگر فرض کنيم که يک مجموعه شامل صندوق سرمايهگذاري مشاترک و هرکادام ياک خروجاي باه
داشته باشند که همان بازده مورد انتظار ) ( يا بازده مازاد مورد انتظار
صورت
) ( است (البته با درنظر گرفتن بازده مورد انتظار ) ( احتمال منفي بودن بازده پايين تر است).
و معيار ريسک به شکل
براي هر صندوق  ،هزينه به صورت
به عنوان ورودي در نظر گرفته ميشود.
)در نظار گرفتاه مايشاود .در مطالعاات
معموالً براي ريسک معيارهايي چون  √ ،و (با
) باه
قبلي (باسو و همکاران  )3449شاخص عملکرد  DEAبراي صندوقهاي سرمايهگاذاري مشاترک(
صورت حل مسأله کسري زير پيشنهاد شده است:
()98
{
}
∑
∑
s.t.
∑

∑

()91

اگر مقادير بهينه را با عالمت ستاره مشخص کنيم شاخص
محاسبه ميشود:
()95

مربوط به صندوق به وسايله نسابت زيار
∑

∑

که به طور آشکار شباهتهايي با شاخصهاي سنتي شارپ ،ترينور دارد .در واقع اين رابطه ميتواند تعميماي
از شاخصهاي شارپ ،ترينور و نيمواريانس باشد.
اگر بخواهيم نسبت شارپ را به عنوان تابع هدف در نظار بگياريم کاه باياد باراي ياک صاندوق خااص
حداکثرشود با برابر قرار دادن مخرج آن با عدد يک و در نظر گرفتن وزن خروجي و ورودي به صورت و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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با توجه به محدوديتهاي همه صندوقها ،مدل زير را خواهيم داشت که بايد به صورت يک برنامه خطي حل
شود:
) ( [
]
()90
s. t .

]

()91

با توجه به محدوديت اول ميتوانيم

) ( [

را به صورت زير بدست آوريم:

با جايگزيني اين مقدار براي در ديگر محدوديتها ،نامعادلههاي زير را خواهيم داشت:
]

()93

)

(

[

بنابراين مقدار که تابع هدف را با ارضاء محدوديتها حداکثر مينمايد ،به صورت زير حاصل مايشاود
ک ه معکوس حاصلضرب انحراف استاندارد صندوق مورد بررسي ،در حداکثر مقدار نسبت شارپ ساير صندوق-
ها است:
)

]

()91

(

[

و بنابر اين شاخص  DEAبراساس نسبت شارپ به صورت زير بدست مي آيد:
()34

)

(

]

)

(

[

()39
به طور مشابه ميتوان اين معيار را براساس نسبتهاي ترينور ،نيمواريانس و نسابت اطالعاات محاسابه
نمود که همگي داراي يک خروجي (بازده اضافي) و يک ورودي (معيار ريسک) ميباشند .اولين معياار DEA
که براي ارزيابي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري تحت عنوان شاخص DPEIتوسط مورثي ( )9111توسعه
داده شد ،بازده صندوقهاي سرمايهگذاري را به عنوان خروجي و انحراف استاندارد و هزينههااي معاامالت را
به عنوان ورودي در نظر گرفت .لذا مدلي به صورت يک خروجي و دو ورودي بود .در بسط مدل  DEAباراي
شمول ورودي وخروجيهاي بيشاتر ،باساو و همکااران ( ،)3449از تجزياه و تحليال حاداکثر نماودن تاابع
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مطلوبيت مدلي را پيشنهاد نمودند که در آن دو خروجي شامل بازده (يا بازده اضافي نسبت باه باازده بادون
ريسک) و نسبت دوره برتر (درصدي از دوره زماني که صندوق بهتر از ساير صندوق ها عمل نموده اسات) و
نيز دو گروه خروجي شامل معيارهاي مختلف ريسک و انواع هزينهها وجاود داشات و نياز باا توساعه مادل
مربوطه در نهايت مدلي را پيشنهاد نمودندکه درآن مجموع وزني شاخصهاي سانتي باه عناوان ياک گاروه
خروجي در نظر گرفته شدند .از آنجا که مدل اخير در مطالعه حاضار باراي محاسابه کاارايي صاندوقهااي
سرمايه گذاري مشترک برآورد گرديد و هيچ تفاوتي با مدل با دو خروجي (نرخ بازده مورد انتظار ونسبت دوره
برتر) همان وروديها نداشت ،نتيجه آن گزارش نشد .به نظر ميرسد که چون اطالعات شاخصهااي سانتي
(نرخ بازده و معيارهاي مختلف ريسک) خود به عنوان ورودي و خروجي مستقل وارد مدل  DEAمايگردناد
لزومي به ورود آنها به صورت نسبت نميباشد .مدل  DEAمورد استف اده در مطالعه حاضر با ياک خروجاي و
گروه وروديهاي ريسک و هزينهها به صورت مدل  3و محدوديتهاي  8است .همچنين با در نظر گرفتن دو
خروجي (نرخ بازده مورد انتظار و نسبت دوره برتر) مدل مورد استفاده در اين مطالعه به صورت زير ميباشد:
()33

∑

∑

}

{

s.t.
∑

∑

()38
که در آن

بيانگر نسبت دوره برتر صندوق است.

 -6-3روش تاپسیس

13

تاپسيس يکي از روشهاي تصميمگيري چندمعياره است که در سال  9113توسط چن و هوانا ارائاه
شد .اين روش گزينهها را از طريق شبيهسازي به جواب ايدهآل اولويتبندي مينمايد .گزينه انتخاب شده مي
بايد کوتاه ترين فاصله را از جواب ايده آل و دورترين فاصله را از ناکارآمدترين جواب داشاته باشاد .اگار
گزينه و شاخص داشته باشيم و بخواهيم آنها را اولويتبندي نماييم بايد مراحل زير را انجام دهيم:
 تشکيل ماتريس دادهها بر اساس  mگزينه و  nشاخص:]

-

استاندارد نمودن دادهها و تشکيل ماتريس استاندارد از طريق رابطه زير:
() 31
فصلنامـه اقتصاد مالی
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∑ در اين راستا شااخصهااي داراي اهميات
تعيين وزن هر يک از شاخصها ( ) براساس
بيشتر از وزن باالتري برخوردارند .در واقع ماتريس ( )vحاصلضرب مقادير استاندارد هر شاخص در
اوزان مربوط به خود ميباشد.
]

-

تعيين فاصله iامين آلترناتيو از آلترناتيو ايدهآل (باالترين عملکرد هر شااخص) کاه آن را باا ( )
نشان ميدهند:



-

[



'= ( Max vij jε J) , ( Min v ij jεJ

+

A

=

+

A

i



i

+

+

+

v1 ,v 2 , ...,v n



تعيين فاصله iامين آلترناتيو حداقل (پايينترين عملکارد هار شااخص) کاه آن را باا ( ) نشاان
ميدهند:





-

'A = ( Min vij jε J) , ( Max v ij jεJ

-

تعيين معيار فاصلهاي براي آلترناتيو

i

ايده آل و آلترناتيو حداقل

-

, ...,v n

,v2



= A

به صورت زير:
)

() 35
-



i

v1

-

(

∑√

تعيين ضريبي که برابر است با فاصله آلترناتيو حداقل ،تقسيم بر مجموع فاصله آلترناتيو حداقل
و فاصله آلترناتيو ايدهآل که آن را با نشان داده و از رابطهي زير محاسبه ميشود:
() 30
رتبهبندي آلترناتيوها بر اساس ميزان  .مقدار
نزديکتر باشد نشاندهنده رتبه باالتر است.

بين صفر و يک قرار دارد کاه هار چاه باه ياک

 -4يافتههاي پژوهش
جامعه آماري پژوهش کنوني شامل  14صندوق سرمايهگذاري در سهام در ايران است .به منظور رتباه-
بندي صندوقها و مقايسه بهتر در يک بازه زماني مناسب دوره پنجساله منتهي به مردادماه  9811به صورت
ماهانه در نظر گرفته شد .بدين ترتيب ابتدا تنها  30صندوق با سابقه  5سال فعاليت انتحاب شادند .از آنجاا
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که نرخ بازده بدون ريسک اسمي در ايران در حدود  34درصد است ،صندوقهاايي باا باازدهي کمتار از 34
درصد مورد بررسي قرار نگرفتند .زيرا در يک دوره زماني  04ماهه عليرغم تحمل ريسک به سرمايهگاذاران،
بازدهي پايينتر از نرخ بدون ريسک کسب نموده و لذا از عملکرد مناسبي برخوردار نبودهاند .با کنار گذاشتن
اين صندوقها  91صندوق مورد ارزيابي و رتبهبندي قارار گرفتناد .هزيناههااي صادور و ابطاال واحادهاي
سرمايهگذاري همه صندوق هاي مورد بررسي تقريباً يکسان است .به همين دليل باه عناوان ورودي در نظار
گرفته نشدند .وروديهاي صندوقها با توجه به سازوکار آنها که با تحمل ريسک در پي کسب بازدهي هستند
شامل معيارهاي مختلف ريسک سيستماتيک و غيرسيستماتيک و خروجيهاي آنها نرخ بازده مازاد و نسابت
دوره برتر تعيين گرديد که به صورت جدول  9هستند.
جدول  -1وروديها و خروجیهاي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك
نام صندوق

انحراف معیار

بتا

نیم انحراف
معیار

نرخ بازده

نسبت دوره
برتر

آگاه

6/9

0/78

7/23

3/146

33/9

آشناي دي

5/38

1/06

6/11

1/75

30/5

بورسيران

7/2

0/99

6/8

3/33

34/3

پويا

6/77

0/78

6/56

2/7

30/8

پيشتاز

5/6

0/88

5/43

2/614

31/4

پيشگام

6/18

1/08

6/2

1/7

28/4

حافظ

6/48

0/98

6/43

2/8

29

فارابي

7/75

1/65

8/26

2/46

33/1

فيروزه

4/1

0/65

3/95

2/74

32/4

کارگزاري بانک تجارت

5/67

0/67

5/36

2/36

31/6

کارگزاري بانک صادرات

6/75

0/95

6/39

2/53

28/4

کارگزاري بانک کشاورزي

5/76

0/92

5/98

1/59

30/6

کارگزاري بانک ملي

6/53

1/17

6/85

2/5

29/9

کارگزاري بانک مسکن

6/6

0/84

6/52

2/63

32/7

گنجينه بهمن

5/9

0/94

5/62

1/91

31/6

گنجينه رفاه

8/43

1/35

8/22

1/56

30/3

نوين پايدار

6/53

0/92

6/45

2/7

32/2

منبع :نتايج تحقيق

نتيجه محاسبات مربوط به معيارهاي ترينور ( ،)TRشاارپ ( )SHو شااخص نايمانحاراف معياار (،)IHV
 DEAبر اساس شاخص ترينور ( DEA ،)DEA-Trynorبر اسااس شااخص شاارپ ( DEA ،)DEA-Sharpبار
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اساس شاخص نيموارياانس ( DEA ،)DEA- Half-Varباا ياک خروجاي ( )DEA-1و  DEAباا دو خروجاي
( )DEA-2به صورت جدول  3ميباشند.

جدول  -2مقدار معیارهاي مختلف ارزيابی صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك
DEA-HalfDEA-Sharpe DEA-Trynor
Var

نام صندوق

TR

SH

IHV

آگاه

2/110256

0/238551

0/227663

آشناي دي

0/235849

0/046468

0/153645521 0/130338967 0/153645532 0/111763244 0/040917

بورسيران

1/848485

0/254167

0/94410028 0/857270062 0/840389854 0/875952893 0/269118

0/9441003

پويا

1/538462

0/177253

0/748369516 0/582710557 0/586077143 0/729040239 0/182927

0/7999835

پيشتاز

1/265909

0/198929

0/662032146 0/653522948 0/657747747 0/599884133 0/205157

0/7158389

پيشگام

0/185185

0/032362

0/107004907 0/102757562 0/107004917 0/087754843 0/032258

0/5815254

حافظ

1/326531

0/200617

0/686611829 0/644032613 0/663331396 0/628611226 0/202177

0/6866118

فارابي

0/581818

0/123871

0/409573361 0/370225787 0/409573395 0/275709763 0/116223

0/540462

1

0/725215393 0/788756493

DEA-1

DEA-2

1

1
0/7173918

فيروزه

1/907692

0/302439

0/904009896 0/313924

کارگزاري بانک تجارت

1/283582

0/151675

0/632394025 0/511103837 0/501507692 0/608258946 0/160448

0/946195

کارگزاري بانک صادرات

1/084211

0/152593

0/556319575 0/513466183 0/504540066 0/513781516 0/161189

0/5997401

کارگزاري بانک کشاورزي

0/097826

0/015625

0/01505

0/051663306 0/047942072 0/051663311 0/04635745

0/6722608

کارگزاري بانک ملي

0/854701

0/153139

0/506347873 0/465034215 0/506347915 0/405022355 0/145985

0/5794245

کارگزاري بانک مسکن

1/345238

0/171212

0/667740925 0/552085482 0/566104639 0/637476256 0/173313

0/7809744

0/232392951 0/23239299 0/229770383 0/206690664 0/072954

0/6854927

1

1

1

گنجينه بهمن

0/43617

0/069492

گنجينه رفاه

0/044444

0/007117

0/023251711 0/023533466 0/021061162 0/007299

نوين پايدار

1/304348

0/183767

0/663130562 0/592648259 0/607617496 0/618099333 0/186047

1

0/454835

2/35E-02

0/7021605

منبع :نتايج تحقيق

در مرحله بعد به منظور رتبهبندي کامل صندوقهاي سرمايهگذاري از تکنيک تاپسيس براساس آنچه در
بخش روش پژوهش بيان شد ،استفاده نموده و با دخالت دادن همه معيارها ،صندوقها رتبهبندي شدهاند.
نتيجه حاصل از حل مدل به صورت جدول  8است.
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جدول  -3رتبهبندي صندوقهاي سرمايهگذاري براساس معیارهاي چندگانه
نام صندوق

ضريب نزديكی

رتبه
9

فيروزه

0/944382

بورسيران

0/863369

3

آگاه

0/824009

8

پويا

0/640758

1

حافظ

0/64038

5

پيشتاز

0/628663

0
1

نوين پايدار

0/604184

بانک مسکن

0/588049

3

بانک تجارت

0/54491

1

بانک صادرات

0/50503

94

بانک ملي

0/448129

99

فارابي

0/340476

93

گنجينه بهمن

0/205377

98

آشناي دي

0/114162

91

پيشگام

0/078867

95

بانک کشاورزي

0/027693

90

گنجينه رفاه

0

91

منبع :نتايج تحقيق

 -5نتیجهگیري و پیشنهادها
بازار سرمايه به دليل امکان بازدهي باال داراي جذابيت مناسبي براي سرمايهگذاران است .اماا ايان باازار
داراي ريسک بااليي نيز ميباشد .ابزارهاي و نهادهاي متنوعي به منظور استفاده از ظرفيتهاي ايان باازار در
دسترس سرمايهگذاران است .از جمله استفاده از مشاوره متخصصين سارمايهگاذاري ،سابدگرداني و سااير
ابزارها در کاهش ريسک و افزايش بازدهي مؤثر است .يکي از روشهاي مناسب جهت سرمايهگذاري در اوراق
بهادار ،سرمايهگذاري از طريق خريد واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک است .زيارا
اين صندوقها داراي مزايايي از قبيل برخورداري از مديريت حرفهاي ،نقدشوندگي باال ،شفافباودن قيمات-
گذاري واحدهاي سرمايهگذاري آنها ،تنوعبخشي به اوراق بهادار و کاهش نسبي ريسک مايباشاند .براسااس
نتايج اين مطالعه از  30صندوقي که داراي  5سال سابقه فعاليت بودند 91 ،صاندوق يعناي  00درصاد آنهاا
بازدهي باالتري نسبت به سرمايهگذاري بدون ريسک از جمله خريد اوراق با درآمد ثابت و سپردههاي باانکي
طي دوره زماني داشتهاند .به طوري که برخي از آنها تا دو برابر بيشتر از بازدهي بدون ريسک بازدهي داشته-
اند .سؤال اساسي آن است که کدام يک از صندوقها عملکرد بهتري داشتهاند .هدف از انجام مطالعه حاضار،
فصلنامـه اقتصاد مالی
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ارزيابي و رتبهبندي اين صندوقهاي بود .اهميت مطالعه در اين زمينه به دليل تأثيري است که اين صندوق-
ها بر بازار سرمايه کشورها داشته و از طريق آنها افراد و شرکتها اقدام به سرمايهگذاري غيرمساتقيم ماي-
نمايند .لذا براي سرمايهگذاران اين موضوع اهميت دارد که کدام يک از صندوقها عملکرد بهتاري داشاته و
براي سرمايهگذاري مناسبترند و اينکه آيا معيار مناسب و دقيقي براي اين مساله وجود دارد يا خير .باراي
ارزيابي عملکرد اين صندوقها تاکنون معيارهاي مختلفي پيشانهاد شاده کاه هرکادام روش خااص خاود را
داشته و نتيجه ارزيابي نيز بستگي به روش انتخابي داشته است .روشهااي شاارپ ،تريناور ،آلفااي جنسان،
نسبت اطالعات ،از زمانهاي گذشته کاربرد داشته است .در پژوهش حاضر از روش تحليل پوششي دادههاا،
روشهاي چند معياره و تکنيک هاي مربوط به آن و نيز الگوريتم ژنتياک باراي انتخااب صاندوقهاا جهات
سرمايهگذاري استفاده شده است .در اين مطالعه ضمن بررسي شاخصهاي سانتي کاه تأکياد بيشاتري بار
ريسک و بازده داشته و تقريباً بازده به ازاي يک واحد ريسک را اندازه ميگيرناد و همانناد ضاريب تغييارات
ميباشند ،مدل تحليل پوششي دادهها و تعميم آن ،آنگونه که باسو و همکاران تجزيه وتحليل نماودهاناد در
ارزيابي عملکرد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک منتخب مورد استفاده قرارگرفت .بر اساس نتايج به دست
آمده رتبهبندي روش تحليل پوششي دادهها با در نظرگرفتن يک خروجي و يک ورودي بساته باه شااخص
ريسک مربوطه دقيقاً جوابي همانند روشهاي سنتي ارايه ميدهد نتايج حاصل از رتبهبنادي براسااس روش
تاپسيس حاکي از عملکرد بهتر صندوقهاي فيروزه ،بورسيران و آگاه بوده است .به طور کلي اين صاندوقهاا
روش مناسبي براي سرمايهگذاران به ويژه افراد غيرحرفهاي ميباشند و بسته به دانش و تجربه ماديران آنهاا
ميتوانند بازدهي باالتري در مقابل ريسک معين نصيب سرمايهگذاران نمايند .با افزايش تعداد صاندوقهاا و
طول عمر فعاليت آنها و کسب تجربه و انجام مطالعه در زمينه عملکرد آنها در ساير کشورها ميتوانند نقش
مؤثري را در بازار سرمايه ايفا نمايند.

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 63پائیز 1631

امیدعلی عادلی 016 /

فهرست منابع
)9
)3
)8

)1

)5
)0
)1
)3
)1

امامي ميبدي ،علي .)9831( .اصول انادازهگياري کاارايي و بهاره وري (علماي وکااربردي) ،مؤسساه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،تهران
شارپ ،ويليام .اف؛ الکساندر ،گوردون .جي؛ بيلي ،جفري وي .)9831( .مديريت سرمايهگذاري .ترجماه
مجيد شريعت پناهي و ابوالفضل جعفري ،انتشارات اتحاد ،تهران
صادقي ،محسن .سروش ،ابوذر .فرهانيان ،محمد جواد .)9831( .بررسي معيارهاي نوسانپذيري ،ريسک
مطلوب و ريسک نامطلوب در مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي :شواهدي از باورس اوراق بهاادار
تهران .مجله تحقيقات مالي .دوره  .93شماره  .31صص13-51
صفايي قاديکاليي ،عبدالحميد .يحييزادهفر ،محماود .شاکوهي ،باباک .)9830( .انادازهگياري کاارايي
شرکتهاي سرمايهگذاري با استفاده از تحليل پوششي دادهها در ساازمان باورس اوراق بهاادار تهاران.
پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي «مديريت» ،سال هفتم  ،شماره 35
عادلي ،اميدعلي ( .)9819اندازهگيري کارايي صندوقهاي سارمايهگاذاري مشاترک .مجلاه تحقياق در
عمليات و کاربردهاي آن .دوره  .1شماره .1
کوپر ،و .و .سيفورد ،ا .ا .تاون ،ک .)9831( .تحليال پوششاي داده هاا ( مادلهاا وکاربردهاا) .ترجماه
سيدعلي ميرحسيني .تهران .انتشارات دانشگاه اميرکبير
مؤمني ،منصور .)9813( .مباني نوين تحقيق در عمليات .تهران .انتشارات دانشگاه تهران
هاگن ،رابرت .)9831( .تئوري نوين سرمايهگذاري .ترجمه علي پارسائيان و بهروز خادارحمي .تهاران.
انتشارات ترمه.
وکيلي فرد ،حميدرضا .) 9831( .تصاميم گياري در مساائل ماالي (مفااهيم  ،مساائل و افتاه) .تهاران.
انتشارت جنگل.

10) Treynor, J. L., (1963). Toward a Theory of Market Value of Risky Assets. Unpublished
Manuscript. Rough Draft, Dated by Mr. Treynor to the Spring of 1963
11) Sharpe, W. F., (1964). Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium Under
Conditions of Risk. . Journal of Finance. 19(3), 425-442
12) Markowitz, H. M., (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91
13) Farrel, M., (1957). The Measurement of Productive Efficiency, Journal of Royal Statistical
Society, (A, general) 120, 253-281
14) Charnes, A, Cooper, W. W. and Rhodes, E., (1978). Measuring the Efficiency of Decision
Making Units. Europian Journal of Operational Research,2, 429-444
15) Murthi, B. P. S., Choi, Y. K., Desai, P., (1997). Efficiency of mutual funds and portfolio
performance measurement: a non-parametric approach. Europian Journal of operational
research, 89, 408-408.
16) Antonella, B., Stefania, F., (2001). A data envelopment analysis approach to measure the
mutual fund performance. European Journal of Operational Research, 135, 477-492.
17) Galagedra, Don U. A. and P. Silvapulle 2002. Australian mutual fund performance appraisal
using data envelopment analysis. Managerial Finance, 28：60-73.

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 63پائیز 1631

ارزیابی رتبهبندي صندوقهاي سرمایهگذاري مشترک در ایران

/ 019

18) Zhao, X., Yue, W., (2010). A multi-subsystem fuzzy DEA model with its application in
mutual funds management companies competence evaluation. Procedia Computer Science, 1,
2469-2478.
19) Zhao, X., et al., (2007). Empirical study on Chinese mutual funds performance. System
engineering-Theory & practice, 27, 1-11.
20) www.fipian.com

يادداشتها
1

. Trynor (1965)
. Sharpe (1966)
3
. Capital Asset Pricing Model)CAPM)
4
. Data Envelopment Analysis(DEA)
5
. Data Envelopment Analysis (DEA)
8
. Trynor Ratio
9
. Sharpe Ratio
10
. Information Ratio
11
. Jensen Alpha
12
. TOPSIS
13
. Data Envelopment Analysis(DEA)
12
. Charnes, Cooper & Rohdes (1978)
13
. TOPSIS Method
2

فصلنامـه اقتصاد مالی
1631  پائیز/ 63 شماره

