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.1مقدمه 

با گسترش و توسعه بازار سرمایه کشور ،امروزه بخش قابلتوجهی از داراییهای
سرمایهگذاران در قالب سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس است .سرمایهگذاران عقالیی از
ریسکگریزانند و خواهان بازده بیشتر هستند؛ بنابراین در پی سبدهای کارا میباشند .انتخاب
سبد سهام بهینه به معنای انتخاب تعداد و نوع مناسبترین سهام از میان انواع سهام موجود برای
خریداری و نگهداری در مدت مشخص بهگونهایکه درآمد حاصله سرمایهگذار حداکثر شود .در
این انتخاب دو جنبه اساسی وجود دارد .اولین جنبه معیاری است که کارایی سبد سهام را اندازه
میگیرد ،کارایی با معیارهایی مثل میانگین ،میانه یا مد سنجیده میشود .دومین جنبه معیاری
است که ریسک را اندازه میگیرد ،ریسک با معیارهایی مثل واریانس ،دامنه تغییرات ،میانگین
انحراف خطی ،نیم واریانس ،ارزش در معرض ریسک ،بتا و یا ارزش در معرض ریسک شرطی
سنجیده میشود.
هدف ایـن پـژوهش ،ارائـه سیسـتمی بـرای انـدازهگیـری ،پـیشبینـی و مـدیریت ریسـک
سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت تصمیمات سرمایهگذاری است .معیارهای رایج محاسبه ریسـک
سرمایهگذاری که تاکنون در بازار مورد استفاده قرار گرفتهاند ،عمـدتا بازتـابی از ریسـک گذشـته
داراییها بوده و با تغییر ترکیب داراییها نمیتوان نتایج آنهـا را بـرای پـیشبینـی ریسـک آتـی
سرمایهگذاری مورد استفاده قرار داد .از سـوی دیگـر ،ارزش در معـرض ریسـک ریسـک آتـی را
براساس آخرین ترکیب داراییهای موجود در پرتفوی محاسبه و پیشبینی مینماید .هـر چنـد در
سالهای اخیر ارزش در معرض ریسک بهعنوان رایجترین معیار سـنجش ریسـک بـازار در بـازار
سرمایه کشورهای توسعهیافتـه بـوده اسـت؛ ولـی اسـتفاده از ارزش در معـرض ریسـک شـرطی
بهعنـوان معیـاری منسـجم و زیـر جمـعپـذیر بـرای محاسـبه ،پـیشبینـی و مـدیریت ریسـک
سرمایهگذاری در بازار ،از کارایی باالتری برخوردار است.
تحقیق پیشرو به دنبال تعیین روند ارزش در معرض ریسک شرطی در بازار بورس تهران در
دو دوره قبل و بعد از نقطه شکست بازار و استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی بـرای
تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

ریسک در بازارهای مالی مفهومی کلیدی است ،از اینرو باید آن را شناخت و اندازهگیری کرد
و برای حذف ریسکهای غیرضروری برنامهریزی و ریسکهـای همـراه بـا فرصـت را مـدیریت
نمود .در گام نخست هر سـرمایهگـذار مـیدانـد کـه بـرای کسـب بـازدهی بیشـتر ،بایـد سـط
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ریسکپذیری خود را افزایش دهد .ریسک از جنبههای مختلف بررسی شـده و تعـاریف مختلفـی
برای آن ارائه شده است .در یک تقسیمبندی کلی میتوان دو دسته دیدگاه را درنظر گرفت:
دیدگاه اول :ریسک بهعنوان هرگونه نوسان احتمالی بازده مورد انتظار آینده.
دیدگاه دوم :ریسک بهعنوان نوسانات احتمالی منفی بازده مورد انتظار آینده [.]3
مارکویتز اولین فردی است که استفاده از رابطه میان ریسک و بازده را در قالب تئـوری سـبد
اوراق بهادار تبیین نمود و به واسطه مدل ارائهشده ،ریسک برای اولین بار به معیار کمـی تبـدیل
شد [.]10
در تئوری مدرن سبد اوارق بهادار ،ریسک بهعنوان تغییرپذیری کل بـازدههـا حـول میـانگین
تعریف و با استفاده از معیار واریانس محاسبه میشود.
مدلمفهومي .نظریه ارزش در معرض ریسک شرطی توسط راکفلر و اوریاسـف ( )2000توسـعه
داده شد و تابعی برای تحلیل فراهم شد [ .]16اگر تابع ) 𝑓(x, yزیان متناسب با بردار تصـمیم x
باشد که  xاز یک زیرمجموعه اصلی  x ϵ Rnو بردار تصادفی  y ϵ Rnانتخاب میشود .بـردار x
را میتوان بهعنوان یک پرتفوی از مجموعهای از پرتفویهای موجود  xدرنظر گرفـت .بـردار ،y
نمادی از عدماطمینان است .تابع زیان ) 𝑓(x, yکـه یـک متغیـر تصـادفی اسـت و دارای توزیـع
مجموعه اعداد حقیقی است ،به ازای هر y ،xای را مینگارد .فرض میشود که بـردار تصـادفی y
یک تابع چگالی احتمال داشته باشد کـه بـا ) �(yنمـایش داده شـود .ایـن فـرض بـرای نظریـه
مورد نظر ،مهم نیست .راکفلر و اوریاسف در تحقیق خود برای ارزش در معـرض ریسـک شـرطی
توزیع عمومی درنظر گرفتهاند .در اینجا برای سهولت ،فـرض مـیشـود کـه توزیـع چگـالی دارد.
احتمال اینکه تابع زیان ) 𝑓(x, yکوچکتر و مساوی ارزش در معرض ریسک باشد بهصورت زیر
فرموله میشود:
رابطه ()1

�(𝑥, ξ) = ∫𝑓(x,y)≤ξ ρ(y)dy

به ازای تابع  ξبرای  xمعین ψ (x,�)،تابع توزیع تجمعی برای زیان متناسب با  xاست .تابع
مزبور بهطور کامل رفتار این متغیر تصادفی را تعریف میکند و تعریف بنیادی از ارزش در معرض
ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه میدهد .تابع)� ،ψ (x,به ازای متغیـر  ξصـعودی
است و جهت سهولت فرض میشود که پیوسته است .در حالتهای مشابه پیوستگی مـوردنظر از
خــواص تــابع زیــان ) 𝑓(x, yو تــابع چگــالی ) ρ(yپیــروی مــیکنــد .مقــادیر ) (α − VaRو
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) (α − CVaRبرای متغیر تصادفی زیان متناسب با  xو هر سط اطمینان مشخص  αدر بـازه
) 1و  (0و ) ��(xو ) ��(xنشان داده میشوند و به شکل زیر فرموله میشوند:
رابطه ()2

}ξ�(x) = min{ξϵR: �(x, ξ) ≥ α

رابطه ()3

ϕα (x) = (1 − �)−1 ∫f(x,y)≤ξ 𝑓(x, y) ρ(y)dy

در فرمول اول از آنجاکه فرض کردیم تابع)� ،ψ (x,تابعی پیوسته و صـعودی اسـت ،اولـین
نقطه ) ξα (xاز پیوستگی چپ بازه ناتهی که رابطه�  �(x,�)äرا ارضا کند مقـدار� را تعیـین
میکند .در فرمول دوم :احتمال اینکه )𝑥( 𝛼𝜉 ≥ )𝑦  𝑓(𝑥,باشد برابر با ) (1 ˚ αاست؛ بنـابراین
𝛼𝜙 ،زیان مورد انتظار متناسب با  xاست به شرط اینکه زیـان برابـر یـا فراتـر از ) 𝜉𝛼 (xباشـد؛
بنابراین ) ϕα (xبهعنوان زیان مورد انتظار شرطی متناسب با xای کـه تـابع زیـان بـزرگتـر -
مساوی با ) ξα (xرا ارضا کند حاصل میشود .کلید رسیدن به تقریب ،ویژگـی ) (α − VaRو
) (α − CVaRدر فرمول تابع  Fαاست:
رابطه ()4

)Fα (x, ξ) = ξ + (1 − α)−1 ∫𝑦∈ℝ𝑛 ⌊ 𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝜉 ⌋+ ρ(y

بهطوریکه  ،[𝑡]+به معنای ماکزیمم  tو صفر است .ویژگیهای حـاالت بحرانـی  Fαتحـت
فرضیههای ذکرشده در باال ،روش راکفلر و اوریاسف را دنبال میکند .اگـر 𝑗 πاحتمـال سـناریوی
𝑗𝑦 باشد و اگر تابع زیان )𝑦  𝑓(𝑥,ترکیب خطی از  xباشد ،تابع تقریبی )𝜉  Ẽ𝛼 (𝑥,تابع محـدب
و تکهای خواهد بود .فرمول نهایی خطیسازی برای بهینهسازی پرتفوی بدین صـورت اسـت .بـا
استفاده از متغیر کمکـی j = 1, … , Jو  z jتـابع تقریبـی )𝜉  Ẽ𝛼 (𝑥,مـیتوانـد تـابع خطـی و
محدودیتهای خطی زیر جایگزین شود:
𝐽

𝑗𝑧 𝑗𝜋 ξ + (1 − α)−1 ∑𝑗=1

رابطه ()5

ξ∈ℝ

j = 1, … , J

𝑧𝑗 ≥ 0,

𝑧𝑗 ≥ 𝑓(𝑥, 𝑦𝑗 ) − ξ,

فرض میکنیم که  ϕα (x) ≤ wاست ،با تقریب  ،Fمیتوان محدودیتهای باال را به مدلی
با محدودیت زیر خالصه کرد [:]9
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رابطه ()6

با استفاده از مدل خطی فوق میتوان سبد بهینه سرمایهگذاری را تعیین نمود.
پیشینهپژوهش .در سالهای اخیر ،پژهشگران مدلهای جدیدی برای سبد سهام بهینه مبتنی
بر نظریه فرامدرن پرتفوی (سنجههای ریسک نامطلوب) پیشنهاد کردهاند .از جمله پژوهشهـایی
که در زمینه ارزش در معرض ریسک شرطی بهعنوان سنجه ریسک نامطلوب میتـوان بـه ایـن
موارد اشاره نمود:
طالبنیا و فتحی ( )1389در پژوهشی از دو روش مارکویتز و ارزش در معرض ریسـک بـرای
انتخاب بهینه پرتفوی سهام استفاده کردند و هدف از این تحقیق مقایسه انتخاب پرتفوی بهینه با
استفاده از دو مدل ذکرشده است .دوره زمانی پژوهش  1380-1387درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
برای مقایسه پرتفوی بهینه سهام از طریق دو مدل مارکویتز و ارزش در معرض ریسک از آزمون
 T-Testاستفاده شده است .نتایج نشاندهنده آن است که انتخاب پرتفوی بهینه سـهام در بـازار
سرمایه ایران از طریق مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر یکسـان اسـت؛ بنـابراین ایـن
امکان را فراهم میسازد که سرمایهگذاران حرفهای و غیرحرفـهای نیـز بتواننـد از ایـن دو مـدل
استفاده کنند [.]18
دمیرچی ( )1389در پژوهشی با بهکارگیری بازدههای روزانه سهام چهلویک شرکت بورسی،
پرتفوی بهینه سرمایهگذار در چارچوب مدل ارزش در معرض ریسک شرطی طـی مقـاطع زمـانی
مختلف (ماهانه) تعیین و سپس کارایی مدل با احتساب دو پارامتر ریسک و بازده با مدل مارکویتز
و پرتفوی بازار مقایسه شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین عملکرد پرتفویهـای
مدل  CVaRو پرتفویهای مدل  MVبه لحاظ نسبت «بازده به  CVaRپرتفوی» و «بازده بـه
انحراف معیار پرتفـوی» تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؛ همچنـین انتخـاب مناسـبتـرین معیـار
اندازهگیری ریسک ،به اهداف و نیازمندیهای سرمایهگذاران در اداره و کنتـرل ریسـک بسـتگی
دارد [.]6
اوریاسف ( )2001با معرفی یک الگوریتم جدید مبتنی بر مدلهای برنامـهریـزی خطـی بـه
بهینهسازی سبد سهام با استفاده از معیـار ارزش در معـرض ریسـک شـرطی پرداخـت .ایشـان
مطالعههای خود را بر روی پرتفـویی از شـاخص  S&P 100و بـا هـدف حـداکثرنمودن ارزش
پرتفوی انجام دادند و معیار ارزش در معرض ریسک شرطی بهعنوان یـک محـدودیت در مـدل
ظاهر شد [.]19
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پیفالگ و گایورونسکی ( )2001یک روش محاسـبه پرتفـوی بهینـه را ارائـه نمـودهانـد کـه
کمترین میزان ارزش در معرض ریسک را در بین پرتفـویهـا نشـان مـیدهـد .آنهـا ارزش در
معرض ریسک شرطی و انحراف استاندارد را مقایسه کردند و نشان دادند مرزهـای کـارای منـتج
کامال متفاوت هستند .در ایـن تحقیـق آنهـا روی کاربردهـای مفهـوم  VaRدر قالـب انتخـاب
پرتفوی بهینه تمرکز کردند .آنها روشی ارائه نمودند که اجازه میداد تـا پرتفـویهـای بهینـه در
مفهوم  VaRبهدرستی و در دوره منطقی محاسبه شود .در مرکز رویکرد آنها مقایسـه مرزهـای
کارا برای سری دادههای مختلف نشان داده شده اسـت .آنهـا ذکـر مـیکننـد کـه بـرای یـک
سرمایهگذاری که ترجیحات ریسک در قالب  VaRبیان میشود مهم است که این معیار را بهطور
مستقیم درنظر بگیرد؛ زیرا دیگر معیارهای ریسک مانند انحراف استاندارد یا  CVaRممکن است
جانشین ضعیفی باشـند .آنهـا از داده هـای تـاریخی اسـتفاده کردنـد و رویکردشـان وابسـته بـه
شبیهسازی تاریخی است [.]13
اوریاسف ،کرخمال و زراژوسکی ( ،)2006ارزش در معرض ریسک شرطی محاسبه شـده بـه
روش پارامتریک را در قالب دو مرحله شامل پیشبینی دروننمونهای شامل تخمین مـرز کـارا و
پرتفوی بهینه به ازای سطوح مختلف تحمل ریسک برای  CVaRو پیشبینـی بـروننمونـهای
برای سنجش عملکرد واقعی مدل و مقایسه آن با دو پرتفـوی شـاخص  Best 20و S&P 500
انجام دادند .نتایج نشان میدهند که افزودن محدودیت  CVaRبه مـدل موجـب کـاهش نـر
بازده مورد انتظار در بررسی دروننمونهای و بهبود عملکرد پرتفوی بر حسـب تبـادل ریسـک و
بازده در بررسی بروننمونهای شده است [.]20
پرسشهایپژوهش 


 1آیا میانگین ارزش در معرض ریسک شرطی در دوره بعد و قبل از نقطه شکسـت بـازار بـورس
اوراق بهادار تهران تغییر کرده است؟
 .2چگونه می توان از معیار ارزش در معرض ریسک شـرطی بـرای تعیـین سـبد سـهام بهینـه در
بورس اوراق بهادار تهران استفاده کرد؟
روششناسيپژوهش 

.3

پژوهش حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کـاربردی و از نظـر نـوع تحلیـل ،تحلیـل همبسـتگی
سریهای زمانی است .در تحقیقات همبستگی ،هدف بررسی رابطه دو به دوی متغیرهای موجود
در پژوهش است که متغیرهای این پژوهش ریسک و بازده است.
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جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش ،تمامی شرکتهای پذیرفتهشـده در بـورس اوراق
بهادار تهران در تاریخ  1392/05/31است .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری غربـالگـری
استفاده شده است .از جمله محدودیتهایی که منجر به حذف برخی از شرکتها شد به شرح زیر
است:
ـ شرکتهایی که بعد از تاریخ  1388/07/01وارد بورس اوراق بهادار شدهاند.
ـ شرکتهایی که نماد معامالتی آنها در طول دوره تحقیق متوقف شده است و یا در طول سال
نمادشان بیش از دو دوره  15روزه بسته بود ،و معامله نشده است.
ـ شرکتهایی که در فرابورس نیز پذیرفته شدهاند و فعال هستند.
ـ شرکتهایی که دارای شرکتهای زیرمجموعه سرمایهگذاری هستند.
ـ شرکتهایی که در طول دوره تحقیق از بورس خارج شدهاند.
در نهایت با اعمال این فیلتر 45 ،شرکت از میان شرکتهای پذیرفتهشده در شـرکت بـورس
اوراق بهادار تهران برای انجام تحقیق انتخاب شدند.
دادههای مورد استفاده در تحقیق حاضر از نوع دادههای سری زمانی است .در ایـن پـژوهش،
دادههای مورد نیاز که بازده شرکتها است بـهصـورت  15روزه در دوره زمـانی  1388/07/01تـا
 1392/05/31براساس اطالعات ارائهشده در نرمافزار رهآورد نوین موجـود در کتابخانـه سـازمان
بورس اوراق بهادار گردآوری شدهاند .یکی دیگر از دادههای مورد نیاز ،شاخص کـل اسـت کـه از
اطالعات موجود در آرشیو شاخص سایت اینترنتی  www.irbourse.comاسـتفاده شـده اسـت.
دادههای جمعآوریشده ،ابتدا بهصورت سریهای زمانی منظم در در نرمافزار اکسل دسـتهبنـدی
شده است .برای انجام آزمون نرمالبودن سری زمانی ،بررسی آزمون مانایی شاخص کل ،وجود و
یا عدم وجود شکست ساختاری در سری زمانی دادهها از نرمافزار  Eviewsاسـتفاده شـده اسـت.
برای محاسبه ماتریس واریانس  -کواریانس و میانگین مورد انتظار و سپس شبیهسازی دادهها به
روش مونت کارلو از نرمافزار  MATLABاستفاده شـده اسـت .بررسـی سـوال اول پـژوهش بـا
استفاده از آمون عالمت زوج ˚ نمونهای ویلکاکسون موجود در نرمافزار  SPSSانجام شده اسـت.
با بهرهگیری از نرمافزار  MATLABهمچنین مدل ارزش در معرض ریسک شرطی حل شده و
وزنهای هر سهم در سبد بهینه به ازای سط اطمینانهای مختلف برای دو دوره زمـانی قبـل و
بعد از نقطه شکست ساختاری بازار محاسبه و مرز کارا نیز رسم شده است.
آزمونفرضیهها 

تحلیلدادههاو

.4

گاماول:انجام آزمون مانایی فیلیپس  -پرون بهمنظور تعیین مانایی شاخص کل ماهانه.
فرضیههای آزمون مانایی بهصورت زیر است:
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 :H0شاخص کل مانا نیست.
 :H1شاخص کل مانا است.
جدول  .1نتایج آزمون مانایی فیلیپس_پرون
متغیر

آماره آزمون

P-Value

نتیجه آزمون

شاخص
تفاضل مرتبه اول شاخص

5/5139
-5/0746

0/9997
0/0001

نامانایی متغیر
مانایی متغیر

با توجه به اینکه مقدار  P˚ Valueدر مرحله اول انجام آزمون در سط اطمینان %99
بزرگتر از  0/01است؛ درنتیجه شاخص کل ریشه واحد دارد و مانا نیست؛ بنابراین فرض صفر رد
نمیشود .آزمون فیلیپس  -پرون بار دیگر با انتخاب تفاضل مرتبه اول متغیر تکرار میشود .تکرار
آزمون نتیجه فوق را در برخواهد داشت و چون  P˚ Valueکوچکتر از  0/01است ،فرض صفر
مبنی بر وجود ریشه واحد در شاخص کل با یک تفاضل در سط معناداری  %1را نمیتوان قبول
کرد و فرض صفر رد میشود؛ بنابراین شاخص کل ماهانه با یک تفاضل ماناست.
گامدوم :تعیین نقطه شکست بازار با استفاده از آزمون نقطه شکست چاو است.
ابتدا با استفاده از آزمون ثبات مبتنی بر برآورد عطفی شکست ساختاری نقاطی را که امکان
وجود شکست در آنها است ،مشخص مینماییم .خط پیوسته ،پسماندهای بازگشتی (عطفی) و
خط نقطهچین ،فاصلههای دو خطای معیار است .نقاط بیرونزده از خط نقطهچین نمایانگر وجود
یا عدم وجود شکست است و در حقیقت نشاندهنده بیثباتی شاخص کل است.
فرضیههای آزمون نقطه شکست چاو بهصورت زیر است:
 :H0شکست ساختاری وجود ندارد.
 :H1شکست ساختاری وجود دارد.
جدول  ،2پس از انجام آزمون نقطه شکست چاو و بررسی هر نقطه بیرونزده بهدست آمده
است .وجود شکست و یا عدم شکست ساختاری هر نقطه براساس سه آماره صورت گرفته است.
اولین آماره آزمون ،شبیه آزمون  Fاست که یک نسخه مقید و یک نسخه نامقید رگرسیون معین
را محاسبه نموده و مجموع مربعات پسماندها را مقایسه میکند؛ درحالیکه دومین و سومین آماره
مبتنی بر قواعد کای دو است .با توجه به اینکه آزمون در سط اطمینان  %99است،
درصورتیکه آمارههای آزمون بزرگتر از  0/01باشند فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست
ساختاری متغیر را نمیتوان رد کرد.
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جدول  .2نتایج آزمون نقطه شکست چاو

با توجه به جدول نتایج آزمون نقطه شکست چاو که بهصورت نقطهای بررسی شده و سـپس
در یک جدول گردآوری شده ،در تاریخهای  92/03 ،91/09 ،91/07 ،91/01 ،90/11و  92/04به
دلیل اینکه مقدار آمارهها کمتر از  0/01است فرض صفر رد میشود پس در این تاریخها شکست
ساختاری ر داده است .براساس نتایج فوق ،تـاریخ  91/07بـهعنـوان نقطـه شکسـت سـاختاری
درنظر گرفته میشود؛ زیرا با توجه به آمارهها ،معنادارترین نقطه است و آغازگر تغییرات ساختاری
شدید در بازار است ،پس شروع این نوسانات عمده لحاظ مـیشـود .بعـد از انجـام آزمـون نقطـه
شکست چاو ،دادهها به دو دوره زمانی قبل و بعد از نقطه شکست تقسیم میشـوند .دوره اول کـه
دوره قبل از نقطه شکست است و از تاریخ  1388/07/01تا تاریخ  1391/06/31است و دوره دوم
کـه دوره بعـد از نقطــه شکسـت سـاختاری بــازار مـیباشـد و از تــاریخ  1391/07/01تـا تــاریخ
 1392/05/31است.
گامسوم :ترسیم نمودار هیستوگرام و انجام آزمون نرمالبودن جارک  -برا برای دوره اول ،دوره
دوم و کل دادهها.
برای تعیین سبد سهام بهینه با استفاده از معیـار ریسـک ارزش در معـرض ریسـک شـرطی
نیازی به پیشفرض در مورد توزیع احتمالی دادهها وجود ندارد .برای تعیین توزیع احتمال دادههـا
میتوان از آزمون نرمالیتی کولموگروف  -اسـمیرنوف اسـتفاده نمـود ،ولـی بـرای یـافتن میـزان
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کشیدگی ،چولگی توزیع و برای تعیین نوع توزیع احتمالی دادهها از آزمون نرمالیتی جـارک  -بـرا
استفاده میشود .این آزمون برای کل دادهها ،دوره اول و دوره دوم انجام میشود .نتیجه بهصورت
زیر خواهد بود:

نمودار  .1هیستوگرام و نتایج آزمون جارک ˚برا برای کل دادهها

نمودار  .2هیستوگرام و نتایج آزمون جارک-برا برای دوره اول

نمودار  .3هیستوگرام و نتایج آزمون جارک -برا برای دوره دوم
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با توجه به نتایج این آزمون ،کل دادهها ،دوره اول و دوره دوم دارای کشیدگی و چولگی در
تابع توزیع احتمالشان هستند؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال هستند ،در
هر سط احتمالی رد میشود؛ بنابراین سری زمانی بازدهها توزیع نرمال ندارند.
گام چهارم :ایجاد  2000سناریوی شبیهسازیشده برای دوره اول ،دوره دوم و کل دادهها با
استفاده از شبیهسازی مونت کارلو است.
در این تحقیق برای اجرای کد شبیهسازی مونت کارلو در نرمافزار  MATLABاز دادههای
تاریخی که بازده  15روزه  45شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،استفاده شده است و
 2000سناریوی شبیهسازیشده برای دوره اول ،دوره دوم و کل دادهها بهدست آمده است .وقتی
توزیع احتمال بازده غیرنرمال است انحرافات تخمین  CVaRنسبت به  VaRبزرگتر است و
برای کاهش انحراف تخمین ،اندازه نمونه افزایش مییابد .با استفاده از سناریوهای جدید که
تعداد آنها به مراتب نسبت به دادههای ورودی بیشتر است ،سعی شده است تا تخمین
مطلوبتری از معیار ریسک داشته باشیم و به نتیجه دقیقتری دست یابیم .نمودارهای مربوط به
 2000سناریوی شبیهسازیشده مربوط به دوره اول ،دوم و کل دادهها در زیر آورده شده است.

نمودار  .4سناریوهای شبیهسازیشده به روش مونت کارلو برای  45شرکت در دوره اول

نمودار  .5سناریوهای شبیهسازیشده به روش مونت کارلو برای  45شرکت در دوره دوم
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نمودار  .6سناریوهای شبیهسازیشده به روش مونت کارلو برای  45شرکت و کل دادهها


گامپنجم :بررسی فرضیههای سوال اول پژوهش با استفاده از آزمون عالمت زوج -نمونهای
ویلکاکسون.
در این گام به آزمون فرضیههای زیر پرداخته میشود:
بین ارزش در معرض ریسک شرطی دوره اول و ارزش در معرض ریسک شرطی دوره دوم
اختالف معناداری وجود دارد.
ارزش در معرض ریسک شرطی دوره دوم با توجه به روند شاخص کل ماهانه بزرگتر از
ارزش در معرض ریسک شرطی دوره اول است.
فرضیههای عالمت زوج-نمونهای ویلکاکسون بهصورت زیر است:
H0:µd = 0
H1:µd ¯ 0

 dنشاندهنده تفاوت دو متغیر است .نتایج آزمون در جدول  3آورده شده است:
جدول  .3نتایج آزمون عالمت زوج ˚ نمونهای
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با توجه به جدول ،از آنجاکه  sigمحاسبهشده کمتر از  0/05است پس در سط اطمینان
 %95آزمون معنادار است و میتوان فرض صفر را رد کرد .یعنی بین ارزش در معرض ریسک
شرطی دوره اول و دوره دوم تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به حدود باالیی و پایینی
تفاوت ارزش در معرض ریسک شرطی در دو دوره میتوان نتیجه گرفت که ارزش در معرض
ریسک شرطی با سط اطمینان  %95در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته است.

گامششم :بررسی سوال دوم پژوهش مبنی بر حل مـدل برنامـهریـزی خطـی ارزش در
معرض ریسک شرطی و یافتن  10سبد بهینه سهام و رسم مرز کارا.
در ادامه ،با فرمولهکردن مدل بهینهسازی پرتفوی با استفاده از معیار ریسک ارزش در معرض
ریسک شرطی در قالب کدهای نرمافزار  ،MATLABمقادیر ارزش در معرض ریسک شـرطی و
بازده مورد انتظار  10پرتفوی بهینه بهدست میآید؛ همچنین از ترکیـب درصـد وزنـی سـهم هـر
شرکت در هر یک از پرتفویها مطلع و سپس با استفاده از خروجیها ،مرز کارا برای هـر دوره در
سطوح اطمینان مختلف  %95 ، %90و  %99رسم میشود و با بررسی نمودارها و ترکیب وزنی هر
پرتفوی ،نتایج مفید و موثر بهدست میآید .نمودارهای مربوط به مرز کارا  10سبد بهینه سهام در
سط اطمینان  %95در زیر آورده شده است.

نمودار  .7مرز کارا براساس معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در سط اطمینان  %95برای دوره اول و
دوره دوم

همانطور که مشاهده میکنید در سطوح اطمینان مختلف مرز کارای دوره دوم باالتر از دوره
اول است؛ زیرا با توجه به نتایج آزمون عالمت زوج  -نمونهای بین  CVaRدوره اول و دوره دوم
تفاوت معناداری وجود دارد و  CVaRدوره دوم از  CVaRدوره اول بزرگتر است و متناسب با
 CVaRبزرگتر در دوره دوم بازده مورد انتظار دوره دوم نیز افزایش مییابد و با توجه به مرز
کارای مربوط به دو دوره ،در ازای ریسک معین ،بازده مورد انتظار دوره دوم بیشتر از بازده مورد
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انتظار دوره اول است .این نتایج نشاندهنده این حقیقت است که بعد از نقطه شکست ،بازار دوره
رونق خود را سپری میکند؛ همچنین نمودار نمایانگر این مطلب است که با افزایش سط
اطمینان میزان ارزش در معرض ریسک شرطی نیز برای هر دو دوره افزایش مییابد و هر قدر
که نمودار مرز کارا به سمت چپ و باال نزدیکتر باشد ،با پذیرش ریسک کمتر میتوان بازدهی
باالتری را بهدست آورد.
در پیوست  1جدول مربوط به ترکیب وزنی سهام هر شرکت در پرتفویهـا در هـر دوره و در
سط اطمینان  %95آمده است که  10سبد بهینه سهام به ترتیب از کـمتـرین ارزش در معـرض
ریسک شرطی به بیشترین مقدار مرتب شدهاند .جدول مربوط بـه وزنهـا نشـان مـیدهـد کـه
چنانچه سرمایهگذار به دنبال کسب بازده باالتری باشد ،با افزایش میزان ارزش در معرض ریسک
شرطی از تنوع سهام موجود در پرتفوی به منظور دستیابی به آن بازده موردنظر کاسته و به سـمت
سهامی که از بازده انتظاری بـاالتری برخـوردار اسـت ،گـرایش پیـدا مـیکنـد؛ ولـی زمـانیکـه
سرمایهگذار محتاط و ریسکگریـز باشـد پرتفـویهـایی کـه ارزش در معـرض ریسـک شـرطی
پایینتری دارند و سهام با ریسک بیشتر ،درصـد وزنـی کـمتـری در پرتفـوی دارد یـا اصـال در
پرتفوی وجود ندارد را انتخاب میکند.
طبق رابطه دوره نگهداری و ارزش در معرض ریسک شرطی CVaR ،با تغییر دوره نگهداری
تغییر میکند و نحوه آن به طرز قابلمالحظهای به  æبستگی دارد و برای  CVaR ،æ�0بـا نـر
پایینتری افزایش مییابد .با انجام آزمون نرمالیتی چارک ˚ برا نتایجی حاصل شد که یکی از این
نتایج میانگین نمونههای موردنظر بود .براسـاس نتـایج میـانگین دوره اول  ،0/23میـانگین کـل
دادهها  0/27و میانگین دوره دوم برابر  0/41است .بـدین معناسـت کـه در دوره اول بـا داشـتن
میانگین پایینتر ،ارزش در معرض ریسک شرطی با نر باالتری نسـبت بـه دوره دوم کـه دارای
میانگین به مراتب بیشتری است ،افزایش مییابد .و کل دادهها نیز با میانگین باالتر نسـبت بـه
دوره اول با نر رشد پایینتری نسبت به دوره اول و با نر رشـد بـاالتری نسـبت بـه دوره دوم
افزایش مییابد.
زمانیکه ارزش در معرض ریسک شرطی در سط اطمینان  %99برابـر بـا  0/5اسـت ،بـازده
مورد انتظار پرتفویهای دوره دوم که دارای دوره نگهداری  11ماهه اسـت و پرتفـویهـای دوره
اول که دارای دوره نگهداری  3ساله است از بازده مورد انتظار پرتفویهای کل دادهها کـه دارای
دوره نگهداری  3سال و  11ماه میباشد ،بیشتر است .این بدین معناست که در ارزش در معرض
ریسکهای باالتر ،بازده مورد انتظار پرتفویهای حاصل از کل دادهها نسبت به پرتفویهای دوره
اول و دوره دوم کمتر است .در حقیقت با تشخیص وجـود شکسـت سـاختاری در بـازار در تـاریخ
 91/07/01در طی دوره نگهداری  11ماهه ،بازده مورد انتظار بـاالتری را نسـبت بـه دوره اول و
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کل دادهها بهدست آمد .نمودار مربوط به مقایسه مرز کارای دوره اول و دوره دوم و کل دادهها در
سط اطمینان  %95در زیر آورده شده است.








نمودار  .8مرز کارا براساس ارزش در معرض ریسک شرطی در سط اطمینان  %95برای دوره اول ،دوره دوم و کل دادهها

بحثونتیجهگیری 

.5

در مورد بررسی سوال اول ،ابتدا آزمون مانایی فیلیپس  -پرون را در مورد متغیر مورد نظر که
شاخص کل بهصورت ماهیانه است ،انجام شد و دریافتیم که باید از تفاضـل مرتبـه اول شـاخص
کل ماهیانه در ادامه تحقیق استفاده شود؛ سپس با استفاده از آزمون ثبات مبتنی بر برآورد عطفی
شکست ساختاری نقاطی را که احتمال وجود شکست درباره آنها وجود دارد مشخص شد .بـرای
بررسی اینکه آیا در این نقاط شکست ساختاری تاییـد مـیشـود از آزمـون نقطـه شکسـت چـاو
استفاده شد و نقطه شکست بازار در تاریخ  1391/07/01بهدست آمد .براساس نتیجه آزمون نقطه
شکست چاو بازدههای  15روزه  45شرکت نمونه آماری به دو دوره قبل از نقطه شکست و بعد از
نقطه شکست تقسیم شد .دوره اول از تاریخ  1388/07/01تـا  1391/06/31و دوره دوم از تـاریخ
 1391/07/01تا  1392/05/31مشخص شد.
سپس با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو برای ایـن دو دوره و کـل دادههـا 2000 ،سـناریو
شبیهسازی شد .در نهایت با انجام آزمون عالمت زوج  -نمونهای ویلکاکسون این نتیجه بهدسـت
آمد که تفاوت معنـاداری بـین  CVaRدوره اول و  CVaRدوره دوم وجـود دارد و  CVaRدوره
دوم از  CVaRدوره اول بزرگتر است .براساس روند شاخص کل ماهانه در طول دوره پـژوهش
مشهود است که دوره دوم دوره رونق بازار مـیباشـد دورهای کـه متناسـب بـا افـزایش ارزش در
معرض ریسک شرطی ،بازده مورد انتظار نیز افزایش یافته است و نتـایج آزمـون عالمـت زوج -
نمونهای دلیل بر این ادعا است.
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در مورد بررسی سوال دوم ،با فرمولهکردن سنجه ریسک نامطلوب ارزش در معرض ریسـک
شرطی و کدنویسی آن در نرمافزاز  ،MATLABبه بازده مورد انتظار و ارزش در معرض ریسـک
شرطی ده سبد بهینه سرمایهگذاری دست یافتیم .از آنجاکه  CVaRهیچ محـدودیتی بـر توزیـع
احتمال دادهها تحمیل نمیکند و برای برآورد  CVaRاز آخرین توزیع تجربـی بـازده و نـه یـک
توزیع نظری استفاده میشود ،نسبت بـه  VaRیـک سـنجه ریسـک منسـجم و دارای خاصـیت
زیرجمعپذیری است و میانگین زیانهای مورد انتظار فراتر از  VaRرا محاسبه میکنـد؛ بنـابراین
نسبت به ارزش در معرض ریسک معیاری کاملتر و قابل اطمینانتر است و بهترین روش بـرای
مدیریت ریسک محسوب میشود .با مدل حاضر سرمایهگذاران بـا هـر درجـه ریسـکگریـزی و
ریسکپذیری میتوانند از بین پرتفویهای مرتبشده براساس میـزان ارزش در معـرض ریسـک
شرطی  ،پرتفوی مناسب خود را اختیار کرده و به بازدهی مورد انتظار مطلـوب خـود دسـت یابنـد.
استفاده از این روش در محاسبه سنجه ریسک نامطلوب ارزش در معرض ریسک شرطی و یافتن
پرتفویهای بهینه برای سرمایهگذاری سادهترین راه ممکن است؛ زیرا فقط بـا داشـتن دادههـای
تاریخی میتوان از وضعیت بازار و همچنین ترکیب درصد وزنی سهام متشکله هر پرتفوی بهینـه
آگاهی یافت .با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در بهینهکردن تصمیمات سرمایهگذاری پیشنهاد
میشود سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان متولی امر قانونگذاری و اطالعرسـانی بـازار
سرمایه کشور ،زمینههای الزم برای توسعه مفهوم  VaRو  CVaRرا فـراهم آورد .ارائـه بانـک
جامع اطالعاتی مربوط به روند قیمت و سود تقسـیمی شـرکتهـا و صـنایع حاضـر در بـورس،
همچنین تهیه سایر بسترهای الزم محاسباتی و نرمافزاری میتواند خـدمات مـوثری در زمینـه
محاسبه آسانتر و دقیقتر ارزش در معرض ریسک فـراهم آورد .اعـالم روزانـه مقـادیر  VaRو
 CVaRبرای کل بورس و هر یک از صنایع و شرکتهای آن بـه تفکیـک ،مـیتوانـد تصـویر
روشنی از میزان ریسک و زیان احتمالی سرمایهگذاری در بورس تهران را نشـان دهـد .بـه ایـن
ترتیب سرمایهگذاران میتوانند براساس مقادیر کمی و ملموس به انتخاب سهام مورد نظر خـود
بپردازند .پیشنهاد میشـود سـرمایهگـذاران بـه هنگـام تصـمیمگیـری و انتخـاب فرصـتهـای
سرمایهگذاری ،همچنین به منظور تعیین نحوه ترکیب سهامهای مختلف ،به مقادیر کمی ریسک
داراییها براساس مقادیر پیشبینیشده در قالب  VaRو  CVaRتوجه نمایند و تصمیمات خـود
را بر این مبنا بهینه نمایند .این امر برای سرمایهگذاران نهادی شامل شرکتهای سرمایهگذاری،
بیمه ،بانکها و صندوقهای بازنشستگی از اهمیت ویژهای برخوردار است .زیرا این نهادها بایـد
بر مبنای مقادیر کمی ریسک ،نسبت به بهینهکردن ترکیب داراییها و مـدیریت پرتفـوی خـود
اقدام نمایند تا در آینده در عمل به تعهدات و دستیابی به عملکرد قابل قبول با مشـکل مواجـه
نشوند.
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در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود که از رویکردهـای مختلـف تئـوری مقـدارترین (ارزش
فرین) مانند  POTو  GEVبرای مدلسازی ارزش در معرض ریسـک شـرطی اسـتفاده شـود .از
داراییهای ابزار مشتقه مثل :قرارداد آتی و اختیار معامله و همچنین داراییهای بدون ریسـک در
ترکیب پرتفوی بهمنظورکاربرد  CVaRدر بهینهسازی پرتفوی استفاده شود.
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