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چکیده
در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی ،اوراق
مشارکت ،سهام ،ارز ،سکه و مسکن طی دوره  3171-3191و با بهکارگیری مژدل
میانگین ژ واریانس ،با استفاده از نرمافژزار متلژب ترکیژب بهینژه سژبد دارایژیهژا
استخراج شده است .نتایج نشان میدهد :افراد کمریسک  13درصد دارایی خژود را
به صورت اوراق مشارکت و بقیه را بهصورت سژهام و دارایژیهژای دیگژر نگهژداری
می کنند .با افزایش ریسک سبد دارایی ،سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افژراد
افزایش مییابد ،بهطوریکه برای افژراد پرریسژک سژهام  73درصژد و مسژکن 22
درصد ترکیب را به خود اختصاص میدهند و بقیه دارایژیهژا سژهمی را بژه خژود
اختصاص نمی دهند .همچنین تغییر ترکیب داراییها در نتیجژه تغییژر نژر سژود
بانکی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهژد زمژانی کژه نژر سژود واقعژی
سپرده های بانکی منفی است ،بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کمریسک ،اوراق
مشارکت ( 77درصد) و برای افراد پرریسک سکه ( 33درصد) بژوده و سژهام و ارز
سهمی را به خود اختصاص نمیدهند؛ و زمانیکه نر سود واقعی سپردههای بانکی
مثبت است ،در سبد دارایی افراد کمریسک ،سپردههای بانکی بیشترین سژهم (71
درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم ( 71درصد) را به خود اختصاص
می دهند .در این حالت اوراق مشارکت ،سکه و ارز سژهمی در سژبد دارایژی افژراد
ندارند.

واژههای کلیدی :رهسک انزده

پورتفو ،مدل مینیگی ا وارهنیس

طبقهبندی G21 ,G11 ,E44 : JEL

 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور
 دکترای اقتصاد دانشگاه پیام نور
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مقدمه
ا طور طبیع افماد داراه هن ،خود را ا شاکلهان ،مختلاف یگهادار ،ما کنناد.
ا عنوان مثنل در سبد داراه هاک فامد ما تاوان اا مجموعا ا ،شانمل پاول ی اد
سپمدههن ،انیک

کنالهن ،اندواک ساهنک ارز طاال مساک و اوراق مشانرکت و...

اشنره کمد .افماد در تصمیمگیم ،خود در یحوه تخصی

داراه خوهش اا همهاک

از ش وق هندشده ا دو عنمل رهسک و اانزده توجا داریاد .اانزده و رهساک دو
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

عنصم اسینر مهم اما ،ایتخنب داراه هن و سممنه گاار،هن ،افماد ا شمنر ما رویاد
(منرکوهتو  .)7910ایشتم سممنه گااران تمنهل دارید اانزده ساممنه گااار ،اانال و
کمیوسنی داشت انشند .اما ،اه منظاور ساممنه گاااران انهاد ساممنه خاود را اا
تمکیب از داراه هن و ی هک داراها اختصانا دهناد (مانرکوهتو  .)7919پیشاگنک
یظمه هن ،یوه ایتخنب سبد داراه هم ،منرکوهتو ( )7910است .و ،ایانن داشات
ک هدف مدهمهت پورتفو ،ف ط ایشین کمدن انزده مورد ایتظنر ییست الکا هادف
ایشین کامدن مطلوایات ایتظانر ،اسات کا تاناع از اانزده ایتظانر ،و رهساک
پورتفو ،م انشد .روش مینیگی

ا وارهنیس منرکوهتو معمولتمه روش اما ،حال

مشکل ایتخنب داراه هن م انشد (منرکوهتو .)7910 ,اصل تنوع پنها و اسانس اها
روش اوده و هنوز هم کنرامد گستمدها ،در مدهمهت رهسک دارد .اان وجاود اهنکا
یظمهنت زهند ،در م نال آن وجود دارد اه روش سنلینن زهند ،اسات کا توساط
سممنه گااران و مجنمع علم مورد پاهمش قمار گمفت است (کورن  .)7991در اه
روش تنهن معینر ارزهنا رهسک وارهنیس اانزده داراها ما انشاد .در اها مادل
امکنن امرس تأثیم تیییم انزده هک داراه ام تمکی

داراه هن از طمهق ممز کنراه

وجود دارد (جویو  .)0228در اه م نل ان کمک مدل «مینیگی
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ا منرکوهتو تمکی

ا وارهنیس» منتسا

اهینا داراها هان در اهامان ااما ،دوره زمانی  7812-7892اان

استفنده از یمکافوار متل

استخماج شد .سپمدههن ،اانیک هکا از اجاوا ،اناهمیات

است .هک از تأثیمات مهم تیییم یمخهان ،ساود اانیک

تیییام در پورتفاو ،افاماد

جنمع است .در اه مطنلع سع شده است تأثیم تیییام یامخهان ،ساود اانیک اام
تمکی

داراه افماد مورد امرس قمار گیمد.
اما ،اه منظور ااتدا ا اینن مبنی یظم ،تح یق پمداخت شد.در اداما اا وناد

مطنلع ایجنکشده در اه زمین اشنره شده و سپس مدل مورد استفنده اما ،ایجنک اه
تح یق معمف و تجوه وتحلیل آمنر ،و یتنه حنصل از آن اینن شده اسات .در اها
مطنلع تیییم تمکی

سبد داراه دریتیج تیییم یامخ ساود اانیک ااما ،گاموههان،

مختلف رهسک مورد امرس قمار گمفت است کا تانکنون هایچ مطنلعا ا ،در اها
زمین ایجنک یشده است.
 .1مبانی نظری
هدف از حل مسهل ایتخنب پورتفو ،آن است ک از اای شا وق مختلاف داراها
پورتفااوه ایتخاانب شااود ک ا ضاام داشاات حااداقل رهسااک ااانزده موردایتظاانر
سممنه گاار را ییو امآورده کند.
پیشگنک یظمه هن ،یوه ایتخنب سبد داراه هم ،مانرکوهتو ( )7910اسات کا
یخستی انر مدل پنه ا ،ایتخنب پورتفو ،را مطمح کمد .مادل و ،هاک مادل درجا
دوک اوده ک م تواید توسط ااوارهن ،استنیدارد حل شود .در اه مدل معینر ایتخنب
پورتفو ،انزده موردایتظنر و رهساک داراها هان ما انشاد (مانرکوهتو  .)7910حانل
وننیچ در اه مدل داراه هن را در تمکی هن ،مختلف دریظم اگیامهم پورتفوهان،
مختلف ان رهسک و انزده مورد ایتظنر متفنوت ا دست م آهند ک ا آیهن پورتفوهن،
قنال دستمس اطالق م شود .اگماز ای اه پورتفوهن پورتفوهان ،کانرا اساتخماج و
یمودار انزده ا رهسک آیهن تمسیم شود ا مجموع ی نط ا عنوان ممز کانرا دسات
م هنایم .حنل هم سممنه گاار ان توج ا رهسکپااهم ،خاود پورتفاوه را از اای
پورتفوهن ،ممز کنرا ایتخنب م کند (جویو .)0228
ورلیام شارپ ط م نل ا ،ان عنوان «مدل سندهشده تحلیل سبد داراه » ا ارائا
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سبد داراه افماد است ک کنمالً متأثم از یمخهن ،سود سپمدههان و تساهیالت اانیک
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راهحل سنده اما ،کنهش دادههن و محنسبنت زمنن ام مدل منرکوهتو پمداخت .او اان
تبیی اتن ا عنوان رهسک انزار مدل عنمل شنرپ را در قنل

مدلهن ،تکعانمل و

وندعنمل ارائ کمد .اه یظمه مدل اما ،قیمتگاار ،داراه هن ،رهساک اهجاند
م کند و دریهنهت یمخ انزده مورد ایتظنر را اما ،هم داراه رهسک تعیی ما کناد.
در اه مدل هم سممنه گااران سممنه گاااران کانرا ،مادل مانرکوهتو هساتند کا
هدف آیهن دستینا ا ی نط واقع ام رو ،ممز کانرا اسات .همچنای ساممنه گاااران
م توایند هم مبلی را ان یمخ انزده ادون رهسک قمض گمفت هن قمض دهند .معموالً
در هم انزار ،یمخ انزده ادون رهسک در حدود یمخ تورک است (شنرپ و همکنران
 .)0223در اه مدل انزده هک سهم و ییو اانزده پورتفاو ،تاناع اانزده اانزار
(سبد اوراق اهندار انزار) است و رهسک هک داراه ا اه صورت تعمهف م شود.
رهسک یمسیستمنتیک  +رهسک سیستمنتیک = رهسک کل
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ایتخنب سبد داراه استگ ا تمجیحنت مخنطمهآمیو افماد و تصامیمنت مانل
آیهن دارد .فمد م تواید تمنک سممنه خاود را در داراها رهساک و هان اخشا را در
داراه رهسک و اخش دهگم را در داراه ادونرهسک سممنه گاار ،کند.

را

در ده  7912یظمه قیمتگاار ،آرایتماژ را پنه گاار ،کمد .اه تهاور،

ام پنه مفموضنت زهم انن شده است (راس :)7912
سممنه گااران رهسکگمهو اوده و ا دیبانل ایشاین سانز ،ثاموت یهانه خاود
هستند .همچنی آیهن م توایند در یمخ ادونرهسک واک گمفتا هان واک ادهناد و ییاو
هیچ فمصت سود آرایتماژ( ،ادون رهسک) وجاود یادارد .در اها تهاور ،اانزده
اوراق اهندار تناع عنمل است .درصورت ک قیمت داراه هن انزدههان ،ماورد ایتظانر
آیهاان را ماانعکس یکنااد ایتظاانر م ا رود سااممنه گااااران وارد آرایتااماژ شااوید .در
اه صورت داراه ان قیمت انال فموخت و عواهد آن را صمف خمهد داراه ان قیمات
پنهی م کنند تن زمنی ک قیمتهن ،مماوط تصحیح شوید.
تهور،هن ،فمامدرن پورتفو ،ییو اماسنس رااط انزده و رهسک ینمطلوب اا
تبیی رفتنر سممنه گااران و ایتخنب پورتفو ،ما پمدازیاد .در اها یظمها رهساک
ینمطلوب (یوسنینت پنهی تم از یمخ انزده هادف ساممنه گااار) اا عناوان شانخ
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ایدازهگیم ،رهسک تعمهف شده است .از دهدگنه اه تهور ،رهسک اا عناوان هاک

وضعیت احسنس

ایشتم مبای تامس از هاک پیشانمد یانمطلوب همنیناد ضامر هان

اهتم ،م توایند آن را ا صورت رهنض تبیی کنند (آدم

.)7897

 .2مروری بر مطالعات انجامشده
مطنلعنت ایجنکشده در مورد پورتفو ،در داخل کشور عمدتنً مماوط اا اانزار ساهنک
است و در مورد تعیی پورتفو ،داراه هن ،دهگم ا وههه اما ،گاموههان ،مختلاف
رهسک و ییو تأثیم سینستهن ،اقتصند ،و سینستهن ،پول اام تمکیا

پورتفاو،

مطنلع ا ،ایجنک یشده است .در جدول زهم ا وناد یمویا از اها مطنلعانت اشانره
م کنیم.
جدول شماره ( .)3مطالعات داخلی
نام
راعی

بشارت
مری کریمی

غالمرضا اسالمی
بیدگلی و علیرضا سارن

مدل
موضوع
سال
 1300م ایسه مدلها در انتخاب پورتفوی مدلهای مارکویتا و شبکه
در بور اوراق بهادار تهران عصبی با اهگوی یادگیری پ( از
انتشار خحا
میانگین ـ واریان(
 1302تأثیر تنوعبخشی سهام بر کاهع
ریسک در بور اوراق بهادار ایران
 1328تعیین پورتفوی بهینه در بور اوراق مدلهای ارزش در معرض
ریسک و میانگین ـ واریان(
بهادار تهران
1320

نتای
انتخاب پورتفوی بهینه

با تشکیه پورتفوهای متنوع میتوان ریسک
غیرسیستماتیک را کاهع داد
مدل ارزش در معرض ریسک کارآمدتر از مدل
میانگین ـ واریان( است .اما برای سرمایهگذار
ریسکپذیر تفاوتی بین دو مدل وجود ندارد
انتخاب پورتفوی در بور اوراق میانگین ـ واریان( ـ ن دشوندگی ن دشوندگی در سحوح باال روی تصمیمات
سرمایهگذاران مؤثر بوده و مرز کارا را تحت تأثیر
بهادار تهران
قرار میدهد

جدول شماره ( .)4مطالعات خارجی
میانگین ـ واریان(

ح ور مسکن در پورتفوی کارایی آن را باال میبرد

فاهوین و یاماشیتا  1552تعیین وزن داراییها در پورتفوی
بهینه طی دوره 1582-1552
اهکساندر و باپتیستا  2771م ایسه مدلها در انتخاب پورتفوی مدلهای میانگین ـ واریان( برای برخی از سرمایهگذاران ریسکپذیر ،پورتفویی که
دارای واریان( باالتر است ممکن است ارزش در معرض
و میانگین ـ ور
خحر پایینتری داشته باشد
در سبد دارایی خانوارهای ک ریسک سه مسکن
میانگین-واریان(
دیسی و حسنف  2773تعیین اوزان بهینه داراییها در سبد
51درصد و سه سهام  5درصد است و اوراق قرضه
دارایی خانوارها برای کشور امریکا
سهمی در سبد دارایی ندارد .با افاایع ریسک ،سه سهام
طی دوره 1592-2777
به  59درصد و سه مسکن به  8درصد تغییر مییابد
با درنظر گرفتن اثر ریسک بر نگهداری داراییهای
میانگین ـ واریان(
کوهمن و سیگه  2773تعیین پورتفوی طی دوره -1555
ریسکی ،تخصیص ثروت بین مسکن و سایر داراییها
 1529و بررسی اثر مسکن بر
تغییر میکند
نگهداری داراییهای ماهی
با افاایع تعداد داراییها کارایی پورتفوی افاایع یافته و
میانگین ـ واریان(
بکرز ،دسویچ و الم  2775تعیین پورتفوی بهینه ده طب ه
مرز کارا به سمت باال انت ال مییابد
دارایی برای ایاالت متحده
ادوین فیشر و هیند  2717تعیین پورتفوی بهینه هفت طب ه با تخمینزنندههای مختلف مرز کارا و کارایی پورتفوی را با تخمینزنندههای مختلف
ریسک و بازدهی م ایسه کردهاند
ریسک و بازدهی
دارایی برای ایاالت متحده
براچر
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عملکمد پنهی تم از سطح توقع است؛ انناماه معینرهن ،رهسک یانمطلوب اا شاکل
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 .3مدل مورداستفاده
در اه پهوهش مدل منرکوهتو ا کنر گمفت شاده اسات .مادل مانرکوهتو هاک مادل
امینم رهو ،درج دوک اماسنس مینیگی و وارهنیس انزده داراه هنست کا فامض
یممنل اودن توزهع انزده داراه هن پیشفمض اصل آن است .علات ایتخانب اها
مدل آن است ک  -7 :ایتخنب پورتفو ،اهین اما ،گموههن ،مختلاف رهساک در آن
امکننپاهم است  -0امکنن امرس تأثیم سینستهن ،اقتصند ،ام انزده داراه هان و
دریتیج تمکی

پورتفو ،گموههن ،مختلف رهسک وجود دارد.

تجوه وتحلیل و ،ان ا کنرگیم ،مجموع ا ،از ورود،هن آ نز م شود.
 .7انزده مورد ایتظنر اما ،هم داراه ؛
 .0ایحماف معینر انزده ا عنوان رهسک هم داراه ؛
 .8ضمه
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

51

همبستگ مینن یمخ انزده داراه هن؛

 .3-1بازده موردانتظار یک دارایی

اما ،محنسب انزده مورد ایتظنر هم داراه

سممنه گاار یینز دارد تن انزدههن ،محتمل

هم داراه را ا اضنف احتمنل وقوع همهک از انزدههن ،ممک امآورد کند .اماسانس
مدل منرکوهتو انزده مورد ایتظنر هک داراه

مینیگی اانزده داراها طا سانلهان،

گاشت است.
 .3-2ریسک یک دارایی

اما ،ایدازهگیم ،رهسک هم داراها از وارهانیس اانزدههان ،ماورد ایتظانر اساتفنده
م کنیم .از یظم آمنر ،وارهنیس پماکندگ هک داراه را حول ارزش ماورد ایتظانر
ایدازهگیم ،م کند .همو پماکندگ انزدههن ایشتم انشد میوان وارهنیس هان رهساک
اورگتم خواهد اود؛ انناماه وارهنیس هک معینر منط

و ثنات رهسک داراه ااما،

سممنه گااران محسوب م شود .اماسانس مادل مانرکوهتو ایحاماف معیانر اانزده
داراه ط سنلهن ،گاشت رهسک آن داراه محسوب م شود (منرکوهتو .)7910
 .3-3بازده مورد انتظار پورتفوی

انزده مورد ایتظنر هم پمتفو ،از طمهق مینیگی وزی اانزده ماورد ایتظانر همهاک از

داراه هن ا آسنی قنال محنسب است .وزنهنه ک اما ،مینیگی مورد ایتظنر استفنده
سممنه گاار ،شدهاید (منرکوهتو .)7910
()7

) (
(

یمخ انزده مورد ایتظنر پورتفو= ،

)

)

(

یمخ انزده مورد ایتظنر داراه =
وزن هم داراه در پورتفو=،

∑

)

(

Wi

 .3-4ریسک پورتفوی

در مدل منرکوهتو رهسک پورتفو ،توساط وارهانیس اانزده پورتفاو ،ایادازهگیام،
م شود .رهسک پورتفو ،ی تنهن ا مینیگی وزی رهسک تکتک داراه هن الکا اا
کوارهنیس انزدههن ،داراه هن ،تشکیلدهناده پورتفاو ،ییاو اساتگ دارد (جاویو
.)0228
()0
)

(

∑

∑

) (

∑

در اه معندل دارهم:
وارهنیس یمخ انزده پورتفو:،

cov Ri , R j  

تعداد داراه

کوارهنیس یمخ انزده داراه هن؛

هن= n

وزن داراه هن در پورتفو.wi,wj =،
 .3-5ضریب همبستگی

ا منظور محنسب تأثیم روااط مینن انزده داراه هن ،هک پورتفو ،الزک است ضامه
همبستگ مینن هم جفت از داراه هن امآورد شود (منرکوهتو .)7919
 .7تمکی

داراه هنه ک انزده آیهن همبستگ کنمالً مثبت دارید هیچ تأثیم،

تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکلگیری و تحول پورتفوی بهینه داراییها در ایران کاربرد مدل میانگین ا واریانس  بیتا شایگانی و فرامرز طهماسبی

ما شااود یساابتهاانه از وجااوه قنااال سااممنه گاااار ،اساات کا در هاام داراها

در کنهش رهسک پورتفو ،یدارد؛
 .0تمکی

دو داراه ک دارا ،همبستگ صافم انشاند انعاه کانهش رهساک
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پورتفو ،م شود .اناه حنل رهسک پورتفو ،در اه حنلت کنمالً حاف یم شود؛
 .8تمکی

دو داراه ک دارا ،همبستگ کانمالً منفا انشاد ما توایاد انعاه

حاف کنمل رهسک پورتفو ،شود.
در اه مدل هدف سممنه گاار حداقل کمدن رهسک پورتفو ،در هاک اانزده
مورد ایتظنر معی است لاا دارهم:
)

∑

(

∑

∑

) (
) (

Min
s.t:
)

∑

(
∑

در اه رااط :
وارهنیس انزده پورتفو( ،رهسک پورتفو )،؛
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انزده ایتظنر ،پورتفو،
انزده ایتظنر ،داراه

)

(

؛

) ( :

وزن هم داراه در پورتفو ،؛
(

)

 :کووارهنیس انزده داراه iاک و jاک.

 .4تجزیهوتحلیل آماری
 .4-1انتخاب پورتفوی بهینه طی کل دوره

پس از امآورد انزده داراه هن انزده ایتظنر ،رهسک و ضماه

همبساتگ اای

انزده داراه هن استخماج شدید.
جدول شماره ( .)1بازدهی مورد انتظار و ریسک داراییها (درصد) طی سالهای 3173-3133
دارایی
بازدهی انتظاری
ریسک

مسکن
27/97
27/38

اوراق مشارکت
10/88
1/99

سکه طال
27/21
27/98

سپردههایبانکی
10/13
1/75

سهام
25/92
99/13

ارز
12/98
18/91

منبع :محنسبنت تح یق

جدول انال یشنن م دهد اانالتمه اانزده ممااوط اا ساهنک اسات .البتا رهساک
سممنه گاار ،در سهنک ییو در ای داراه هن ،امرس شده ایشتمه است .سپمدههان،

58

انیک ک دارا ،انزده هکنواخت اوده دارا ،کمتمه رهسک یسبت ا داراها هان،

دهگم است .ونی ا یظم م رسد ک افماد رهسکپاهم ک ا دیبنل انزده انال هساتند
ییو م انشند .افماد رهسکگمهو داراه هن ،خود را ایشاتم اا ساپمدههان ،اانیک و
اوراق مشنرکت تبدهل م کنند زهما رهسک کمتم ،دارید.
منتمهس وارهنیس ا کوارهنیس ان اساتفنده از سام ،اانزده سانالی داراها هان
ا صورت زهم استخماج شده است.
جدول شماره ( .)2ماتریس واریانس ا کوواریانس بازدهی داراییها طی سالهای 3173-3133
ارز
-19/50
12
222/08
9/92
208/03
202/03

سپردههای بانکی
7/22
7/27
-9/12
1/12
11/52
9/92

سهام
125/29
13/95
923/97
11/52
1/59
208/03

سکه طال
32
8/80
922/98
-9/12
923/97
222/08

مسکن
919/91
1/22
32
7/22
125/29
-19/50

اوراق مشارکت
1/22
2/35
8/80
7/27
13/95
12

مسکن
اوراق مشارکت
سکه طال
سپردههای بانکی
سهام
ارز

منبع :محنسبنت تح یق

ک در آن دراه هن ،قطم فمع یشنندهندة وارهنیس اانزده همهاک از داراها هان و
دراه هن ،دهگم یشنندهنده کوارهنیس ای انزده داراه هان ما انشاند؛ لااا مساهل
کمین هن ا مدل مینیگی ا وارهنیس ا صورت زهم است.
)
)
)

(

(

)

)

(

(

)
)

)

(
(

)
)

(
(

)

و و و و و

ا تمتیا

)

(
)

(
(

(

)

(

(

)

(

s.t:
)1

و

در روااط انال

طال سپمدههن ،انیک

ساهم مساک

سهنک و ارز در پورتفو ،و

)2
)3

اوراق مشانرکت ساک

انزده ایتظانر ،پورتفاو ،اسات.

تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکلگیری و تحول پورتفوی بهینه داراییها در ایران کاربرد مدل میانگین ا واریانس  بیتا شایگانی و فرامرز طهماسبی

سهم ایشتم ،از داراه هن ،خود را ا سهنک اختصنا م دهند و متحمل رهسک انال

59

ان حل مسهل انال اماسنس wهن اوزان اهین داراه هن در پورتفو ،ا دسات خواهاد آماد.
پورتفوهن ،قنال دستمس و ممز کنرا تمسیم شدید شکلهن ،شمنره ( )7و ( )0ا تمتیا
پورتفوهن ،قنال دستمس و ممز کنراه داراه هن ،ذکمشده را یشنن م دهند.
شکل شماره ( .)3پورتفوهای قابل دسترس
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شکل شماره ( .)4مرز کارا

ان امآورد مدل ضمه

اهمیت هم داراه در پورتفو ،ا صورت زهم اساتخماج شاد.

جدول زهم سهم داراه هن در پورتفو ،اهین را یشنن م دهد.
جدول شماره ( .)5سهم داراییها در پورتفوی بهینه
ریسکپذیری
ک ریسک
ریسک متوس
پر ریسک
که افراد

ارز
7
7
7
.

سهام
7/17
7/30
7/02
7/92

سپردههای بانکی
7/75
7
7
./73

سکه
7/73
7/12
7
7/79

اوراق مشارکت
7/82
7/10
7
7/22

مسکن
7/17
7/39
7/22
7/22

ریسک پورتفوی
8/71
15/29
39/99
27/98

بازدهی پورتفوی
15/21
23/32
20/99
23/30

منبع :محنسبنت تح یق

11

جدول انال یشنن م دهد اوراق مشانرکت ایشاتمه ساهم را در سابد داراها افاماد

کمرهسک داراست .وون یسبت رهسک ا انزده مورد ایتظانر آن یسابت اا تمانک
داراه هن ،دهگم کمتم است .امن تمکی

تشکیل م دهد ک ایشتمه سهم مماوط ا سهنک است .ارقنک جدول یشانن ما دهاد
داراه آیهن افواهش

ک ان افواهش رهسکپاهم ،افماد سهم سهنک و مسک در تمکی
و سهم سپمدههن ،انیک و اوراق مشنرکت کنهش م هناد.

اما ،امرس تأثیم تیییم یمخ سود انیک ام پورتفو ،افماد جنمع یمخ ساود اانیک
را ط دو دوره (یمخ سود واقع مثبت و یمخ سود واقع منف ) دریظم م گیمهم.
 .4-2انتخاب پورتفوی بهینه با نرخ سود واقعی منفی سپردههای بانکی

منتمهس وارهنیس ا کوارهنیس انزده داراه هن در اه دوره ا شکل زهم است.
جدول شماره ( .)6ماتریس واریانس ا کواریانس بازدهی داراییها با نرخ سود واقعی منفی سپردههای بانکی
ارز
90/83
27/20
971/52
11/59
025/13
390/08

سپردههای بانکی
19/15
1/33
1/73
1/27
30/98
11/59

سهام
311/00
92/79
099/79
30/98
2/17
025/13

سکه طال
-12/52
12/79
890/22
1/73
099/79
971/52

مسکن
211/31
13/57
-12/52
19/15
311/00
90/83

اوراق مشارکت
13/57
2/33
12/79
1/33
92/79
27/20

مسکن
اوراق مشارکت
سکه طال
سپردههای بانکی
سهام
ارز

منبع :محنسبنت تح یق

لاا مسهل اهین هنا مدل مینیگی ا وارهنیس در اه دوره ا شکل زهم است:
)
)

(

)

(

(

)
(

)

)

)
)
)

(

)
(

(
(

)

(

)
)
)

(
(

)

(

(
(

)
(

(
)

(
s.t:
( )1

)

و

)2
)3

تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکلگیری و تحول پورتفوی بهینه داراییها در ایران کاربرد مدل میانگین ا واریانس  بیتا شایگانی و فرامرز طهماسبی

داراه افماد رهسکپااهم را ساهنک و مساک

11

در روااااط فااوق
سپمدههن ،انیک

تاان

اا تمتیا

سااهم مسااک

سهنک و ارز اوده و

اوراق مشاانرکت سااک طااال

ییو انزده ایتظنر ،پورتفوهن ،حنصال از

اه داراه هن م انشد .ان حل مسهل فوق اماسنس wهن وزن داراه هان در پورتفاو،
اهین ا دست خواهد آمد.
شکلهن ،شمنره ( )8و ( )1ا تمتی

پورتفوهن ،قنال دستمس و مامز کانرا را

در اه حنلت یشنن م دهند.
شکل شماره ( .)1پورتفوهای قابل دسترس
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شکل شماره ( .)2مرز کارا

ان تخمی مدل در اه حنلت سهم داراه هن در پورتفو ،اهین ا صورت جدول زهم

17

استخماج شد.

جدول شماره ( .)7سهم داراییها در پورتفوی بهینه با نرخ سود واقعی منفی سپردهها

ک ریسک
ریسک متوس
پر ریسک
که افراد

7/71
7/19
7/75
7/70

7/17
7/91
7/21
7/99

7/12
7
7
7/79

7
7
7
7

7
7
7
7

منبع :محنسبنت تح یق

ارقنک جدول یشنن م دهاد اوراق مشانرکت ایشاتمه ساهم در سابد داراها افاماد
کمرهسک را ا خود اختصنا م دهد .سهنک و ارز در اه حنلات ساهم در سابد
داراه افماد کمرهسک یدارید .اه درحنل است ک اما ،افماد پم رهسک سهم ساک
در سبد داراه ایشتمه م دار اوده و سپمدههن ،انیک سهم در سبد داراها افاماد
پم رهسک یدارد.
 .4-3انتخاب پورتفوی بهینه با نرخ سود واقعی مثبت سپردههای بانکی

منتمهس وارهنیس ا کوارهنیس در اه دوره ان اساتفنده از سام ،اانزده داراها هان
ا صورت زهم استخماج شده است.
جدول شماره ( .)3ماتریس واریانس ا کوواریانس بازدهی داراییها با نرخ سود واقعی مثبت سپردهها
ارز
-91/88
8/25
29/08
2/52
20/30
179/12

سهام
-3/25
-17/03
122/30
-8/23
1/23
-20/30

سپردههای بانکی
-5/91
7/03
-0/79
7/95
-8/23
2/52

سکه طال
00/87
-2/12
159/28
-0/79
122/30
29/08

اوراق مشارکت
-8/32
1/80
-2/12
7/03
-17/03
8/25

مسکن
995/31
-8/32
00/87
-5/91
-3/25
-91/88

مسکن
اوراق مشارکت
سکه طال
سپرده های بانکی
سهام
ارز

منبع :محنسبنت تح یق

ک در آن دراه هن ،قطم فمع اینیگم وارهنیس انزده داراه هن و دراها هان ،دهگام
یشنندهندة کوارهنیس ای انزده داراه هن ما انشاد؛ لااا مساهل اهینا هانا مادل
مینیگی ا وارهنیس در اه دوره ا صورت زهم است:

تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکلگیری و تحول پورتفوی بهینه داراییها در ایران کاربرد مدل میانگین ا واریانس  بیتا شایگانی و فرامرز طهماسبی

ریسکپذیری

مسکن

اوراق
مشارکت
7/00
7/39
7
7/38

سکه

سپردههای بانکی

سهام

ارز

ریسک
پورتفوی
9/90
13/32
32/31
18/03

بازدهی
پورتفوی
15/2
21/59
28/59
22/25
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)
)

(

)

(

)
)

(
(
)

(
)

)

(
)

(

)
(

)

)
)

(

)

(

(
(

)
(

(

)

(

(

)
(

)

(
(

)

s.t:
)

(

)

(

( )1

)

و

در روااط ذکمشده
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11

سپمدههن ،انیک

ا تمتیا

تن

ساهم مساک

سهنک ارز اوده و

)2
)3

اوراق مشانرکت ساک طاال

ییو انزده پورتفو ،اسات .اان حال مساهل

فوق اماسنس wهن وزن داراه هن در پورتفو ،اهین ا دست خواهد آمد.
شکلهن ،شمنره ( )1و ( )1ا تمتی

پورتفوهن ،قنال دستمس و مامز کانرا را

در اه حنلت یشنن م دهند.
شکل شماره ( .)5پورتفوهای قابل دسترس

شکل شماره ( .)6مرز کارا

شد.
جدول شماره ( .)3سهم داراییها در پورتفوی بهینه با نرخ سود واقعی مثبت سپردهها
ریسکپذیری

مسکن

ک ریسک
ریسک متوس
پر ریسک

7/19
7/97

اوراق
مشارکت
7
7

7
7

7/29
7/28

7
7

7
7

که افراد

سهام

ارز
7
7

ریسک
پورتفوی
9/08
12/22

بازدهی
پورتفوی
15/92
23/28

سکه

سپردههای
بانکی
7/09
7/23

7/11
7/30

7
7

33/29
15/22

22/71
23/08

7
7/33

7/08
7/91

منبع :محنسبنت تح یق

ارقنک ذکمشده در جدول انال یشنن م دهد در ینحی کمرهساک ساپمدههان ،اانیک
ایشتمه سهم و سهنک کمتمه سهم از سبد داراه را در اختینر دارد .در اه حنلات
اوراق مشنرکت سک و ارز سهم در سبد داراه افاماد کامرهساک یداریاد .حتا
زمنی ک یمخ سود واقع سپمدههن ،انیک مثبت است افماد پمرهسک سهم ایشتم،
از سبد داراه خود را ا سهنک اختصنا م دهند وون در ای داراه هان ایشاتمه
انزده مورد ایتظنر را دارا م انشند ان اهنک ایشتمه رهسک را ییو دارید .در اه دوره
افماد سهم را ا سپمدههن ،انیک اختصنا یم دهند.
ا لحنظ یظم ،ایتظنر م رفت زمنی ک یمخ ساپمدههان ،اانیک مثبات اسات و
سود قنال قبول اما ،صنحبنن سپمدههن ا دست م آهد ا ل
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ان تخمی مدل در اه حنلت سهم داراه هن در پورتفو ،اهین ا شکل زهم استخماج

افماد جنمع اا سامت

انیکهن آمده و سهم سپمدههن ،انیک در سبد داراه افماد افواهش هناد .اه درحنل
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است ک ان م نهس جداول مالحظ م شود ک متوسط سهم سپمدههن ،اانیک ااما،
افماد کمرهسک و رهسک متوسط جنمع زمنی کا یامخ ساود واقعا مثبات اسات
افواهش م هناد و افماد رهسکپاهم در هیچکداک از دو حنلت سهم از سابد خاود را
ا سپمدههن ،انیک اختصنا یم دهند.
از مشنهده جدولهان و امرسا هان ،ایجانکشاده ما تاوان یتیجا گمفات اوالً
تصمیمگیمیدگنن در یحوه تخصای

داراها خاوهش اا رهساک و اانزده تمانک

داراه هن و ی تنهن هک داراه توج دارید .افماد کمرهسک اا دیبانل رهساک کمتام و
افماد پم رهسک ا دیبنل انزده ایشتم هستند .ثنیینً ان کنهش رهسک افماد اادون توجا
ا یمخ سود سپمدههن ،انیک

ایشتمه سهم از داراه خود را ا سپمدههان ،اانیک

و اوراق مشنرکت اختصنا م دهند وون رهسک کمتم ،داریاد .ثنلثانً اان افاواهش
رهسک افماد ادون توج ا یمخ ساود ساپمدههان ،اانیک
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131
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داراها خاود را ایشاتم

ا صورت سهنک ک دارا ،انزده انالتم ،هستند و کمتم در قنل

اوراق مشانرکت و

سپمدهگاار ،در انیکهن سممنه گاار ،م کنند.
جمعبندی و ارائه پیشنهادات
در اهمان افماد جنمع داراه هن ،خود را در اشاکنل مختلاف مثال اوراق مشانرکت
سهنک سپمدههن ،انیک

طال ارز و مسک یگهدار ،م کنند .تمکیا

داراها هان،

افماد انهد ا گوی ا ،انشد ک حداکثم انزده مورد ایتظنر ا آیهن تعلق گیمد .از ساو،
دهگم سپمدههن ،انیک اخش مهم از سبد داراه افماد است .همگوی تیییم در یمخ
سود سپمدههن ،انیک منجم ا تیییم تمکی
تمکی

داراه هان خواهاد شاد؛ لااا آگانه از

اهین و ایتخنب داراه هن اخش مهم از فماهند تصمیمگیم ،آیهنست .در اه

مطنلع ان ا کنرگیم ،مدل مینیگی ا وارهنیس و استفنده از یمکافوار متل
داراه هن ،افماد مشخ

سابد اهینا

شد.

اما ،اه منظور پس از محنسب انزده و رهسک داراه هن و ضمه
ای انزده آیهن ان استفنده از توااع موجود در یامکافاوار متلا

همبستگ

مادل ماورد اشانره

امآورد شده و وزن اهین داراه هن در  8سطح کمرهسک رهسک متوسط و پمرهسک
تعیی شد و اه یتیج ا دست آمد ک در یواح کامرهساک اوراق مشانرکت و در

یواح پمرهسک سهنک قسمت عمده سبد داراه را ا خود اختصنا م دهند.
اهینا داراها هان در دو دوره ماورد

تسهیل در تصمیمگیم ،سممنه گاااران تمکیا

امرس قمار گمفت و ضم تعیی وزن اهین داراه هان مشانهده شاد کا در یتیجا
تیییم یمخ سود انیک

تمکی

اهین سبد داراه ط دو دوره اساینر متفانوت اسات.

هنگنم ک یمخ سود واقع سپمدههن ،انیک منف است ایتظنر ما رفات کا ساهم
سهنک در سبد افواهش هناد .اه درحنل است ک در اه دوره اوراق مشانرکت ساهم
نل

سبد را اما ،افماد رهسکگمهو در اختینر دارد و سهنک هیچ ساهم را در سابد

داراه یدارد .اه مسهل احتمنالً ا اه دلیل اسات کا اوالً فمهناگ خمهاد ساهنک و
سممنه گاار ،در شمکتهن در کشور توسع یینفت است ثنیینً خمهد اوراق مشانرکت
هیچ رهسک یداشت و درآمد مطمهن عنهاد ساممنه گااار ما شاود .ثنلثانً دو عنمال
رهسک و انزده داراه هن تعیی کننده ایتخنب یوع داراه و حجم سممنه گاار ،در
آیهنست .هنگنم ک یمخ واقع سپمدههن ،انیک مثبت است ا لحنظ یظام ،ایتظانر
م رود ک سهم سپمدههن ،انیک در پورتفو ،افواهش هناد .یتنه ا دستآماده اها
امم را تأهید م کند و سهم سپمدههن ،انیک اما ،افماد رهسکگمهو  11درصد است.
ان افواهش رهسکپاهم ،افماد سهم سهنک در سبد داراه افواهش و سهم ساپمدههان،
انیک کنهش م هناد؛ انناماه پیشنهند م شود:
 .7ان توج ا اهنک سهم عمده سبد داراه افماد رهسکگمهو را اوراق مشنرکت
و افماد رهسکپاهم را سهنک تشکیل م دهند اه افماد اما ،افواهش کنراه پورتفو،
خود اه تمکیبنت را مدیظم داشت انشند؛
 .0یظم ا اهنک یمخ سود انیک تمکی

پورتفو ،کلیة گموههان ،کامرهساک و

پمرهسک را در کشور تیییم م دهد پیشنهند م شاود تصامیمگیمیادگنن و یهندهان،
سینستگاار منیند انیک ممکو ،و شورا ،پول و اعتبانر و کلیا دساتایادرکنران و
حنکمنن پول کشور اه امم را مدیظم داشت انشند .ادهه است توجا اا اها امام
م تواید از اموز تالطم در انزارهن ،ممتبط ا هم منل مثل انزار سهنک ارز مسک و
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ازآیجنک ان تیییم یمخ سود انیک

پورتفو ،افماد دونر تیییام ما شاود ااما،

طال جلوگیم ،کند.
 .8ان توج ا اهنک در اه م نل امکنن امرس تأثیم تیییم سانهم پنرامتمهان مثال
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قیمت سهنک ارز مسک

طال و تیییم سینستهن ،دولت ام سبد داراه فماهم یشد

مطنلع اه موارد ا دهگم مح نن پیشنهند م شود.
 .1در صورت دستمس ا سم ،زمنی قیمت داراه هنه وون خودرو فامش
زمی و ...م توان پورتفو ،اهین متشکل از تمانک داراها هان ،مااکور را اساتخماج
کمده و تأثیم سینستهن ،اقتصند ،را ام تمکی

آیهن امرس کمد.

 .1تعیی پورتفاو ،اهینا و م نهسا آن اان شاواهد و واقعیاتهان ،اقتصاند،
م تواید سینستگااران اقتصند ،را در راستن ،سینستگاار ،مننس
ایجنک ونی تح ی

م تواید اسینر تأثیمگاار انشد.

 .1در صورت دستمس ا شنخ
دهگم داراه هن استخماج و امرس کمد.
.
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هنر ،کند؛ لاا

سبد ارز ،م تاوان تمکیا

اهینا آن را اان
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