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چکیده
در این پژوهش ،استراتژی تخصیص اثربخش داراییهای مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک ،کنترل هزینه ،کاهش حجم
معامالت و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است .برای پیادهسازی این استراتژی ،تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در
چارچوب بهینهسازی استوار مدّنظر قرار گرفت .با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی ،اساس تمامی راهبردهای نوین
سرمایهگذاری است ،در بازار سرمایۀ ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن بهلحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر
داراییها تاکنون مطالعه نشده است .در این پژوهش ،غربالگری سهام شرکتهای پذیرششده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقالم
تشکیلدهندۀ صندوق و الگوسازی مسألۀ ردیابی شاخص بهصورت کمینهسازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس
انجام شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بر انتخاب  12سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه داللت دارد .همچنین
محاسبات انجامشده بر عملکرد مناسب صندوقهای تشکیلشده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی ،ریشۀ دوم میانگین
مربعات خطا و بازده مازاد با بهرهگیری از دادههای خارج از نمونه تأکید دارد.
واژههای کلیدی :صندوق شاخصی ،ردیابی شاخص ،بهینهسازی استوار.

.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
سیاست گذاران کالن بازار سرمایه به موازات توسعۀ

ضمن ارائوۀ الگوویی بورای تشوکیل صوندوق شاخصوی،

کمّی و کیفی این بازار ،به طراحی و ارائۀ ابزارهای مالی

کاسووتیهووای الگوهووای کالس ویک سوورمایهگووذاری در

نووووین بووورای توووأمین عالیوووق متفووواوت در انتخووواب

پاسووخگویی بووه عوودم قطعیووت نیووز بووا بهوورهگیووری از

سرمایهگذاریها ،بیش از پیش توجه کردهاند .در هموین

بهینهسوازی اسوتوار برطورف شود .صوندوق شاخصوی بوا

راسووتا قووانون توسووعۀ ابزارهووا و نهادهووای مووالی جدیوود و

دسووتیابی بووه بووازده مشووابه شوواخص ،کوواهش ریسووک

بهتبع آن راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری 7،امکان

سرمایهگذاری به سوطح نظواممنود و نهادینوهسوازی افوق

جدیدی را برای فعاالن بوازار سورمایه فوراهم کورد توا از

سوورمایهگووذاری بلندموودت بوه جووای عکو العموولهووای

مزایای حاصول از تنوو بخشوی و افوزایش نقدشووندگی

مستمر به تغییر جهتهای بوازار ،پایوه و اسواس پوارادایم

بهرهمنود شووند .رشود تعوداد سورمایهگوذاران حقیقوی و

نوین سرمایهگذاری محسوب میشود  ،. 11.نهوادی کوه

حقوووقی در ایوون صووندوقهووا و افووزایش حجووم منووابع

در بازار سورمایه ایوران کمتور بوه آن توجوه شوده اسوت.

سرازیرشده در آنها ،تأییدی بور توسوعۀ موفوق ایون نهواد

هدف از این پژوهش ،ارائۀ الگویی برای تخصیص بهینۀ

مالی در بازار سرمایه ایوران بوه شومار مویآیود .1ایون در

داراییهای مالی با تشکیل یک صندوق شاخصی اسوت

حووالی اسووت کووه توسووعۀ کمّوی صووندوقهووای سوورمایه-

و جنبۀ نوآوری آن الگوسازی مسأله با درجۀ اسوتواری/

گذاری ،ضرورت تنو بخشیدن بوه انووا صوندوقهوا را

محافظهکواری تنظویمشودنی اسوت .بودینمنظوور مسوألۀ

اجتنوابناپوذیر کورده

اسمی 3پوژوهش مبنوی بور کمینوهسوازی خطوای ردیوابی

اسووت .همچنووین تخص ویص بهین وۀ منووابع مووالی ،یک وی از

صندوق نسبت به شاخص بورس ،الگوسوازی و در گوام

مهووومتووورین و اصووولیتووورین مسوووائل در تصووومیمهوووای

بعوود ،نظیوور اسووتوار 4آن بووا اسووتفاده از الگوووریتم دقیووق

سرمایهگذاری است و میتواند به هموراه خوود اطمینوان

بهینهسازی حل میشود .درنهایت تحلیل مقایسوهای بوین

سوورمایهگووذار را فووراهم کنوود و کووارایی را نیوز در بووازار

عملکرد صندوقهای تشکیلشده ناشی از حل جداگانوۀ

افزایش دهد  .. 1.ازایونرو در شورایط اموروز حواکم بور

مسألۀ اسمی و نظیر استوار آن با استفاده از آزموونهوای

فضای سرمایهگذاری بازار سرمایۀ ایران با مشخصۀ عدم

آماری برای پاسخگویی به فرضیههای پوژوهش اسوتفاده

برای جوذب سولیقههوای مختلو

قطعیت ،بهورهگیوری از اسوتراتژیهوای نووین تخصویص

میشود. .

منابع که مشخصۀ اصلی آن کنترل ریسک ،دسوتیابی بوه

در.ادامه.،ابتدا.مبانی.نظری.و پیشینۀ.پژوهش و.سپ .

بازده مناسوب و کواهش حساسویت بوه عودم قطعیوت در

روش .تجزیوه و تحلیول دادههوا .و .نتوایج .تجربوی .بیوان

دادههای ورودی است ،اهمیتی دو چندان یافته است .بوا

میشود .در.پایان.نیز.از.مباحث.مطرحشده.و.یافتوههوای.

توجوووه بوووه مزیوووتهوووای سووورمایهگوووذاری غیرفعوووال و

پژوهش ،نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پوژوهشهوای

محصوووالت مبتنووی بوور شوواخص ،اسووتراتژی موودّنظر در

آینده ارائه.میشود.

تخصیص داراییها در این پژوهش بر آن متمرکز شود و
. ... . . ... . . .... . . . .
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مزایووا و معایووب ردیووابی شوواخص در مقالووۀ انوودرو 3و

مبانی نظری
منطق زیربنوایی بورای توسوعۀ یوک شواخص ،پوایش

همکاران ( )7186بررسیشدنی است .. 7.

عملکرد بخوشهوایی از بوازار موالی ماننود بوازار سوهام،

عالوه بر انتخاب استراتژی مناسوب سورمایهگوذاری،

مشتقات مالی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت است . 78.؛

بهینهسازی منابع تخصیصپذیر به سوبد دارایویهوا بسویار

بهطور مثال شاخص کول بوورس تهوران ،یوک شواخص

حووائز اهمیووت اسووت .ب وهطووور کلووی بهینووهسووازی سووبد

وزنی از ارزش بازار سهام شرکتهای پوذیرششوده در

سرمایهگذاری را به دو رویکرد دقیق و تصادفی میتوان

بورس است .سورمایهگوذاران اغلوب بوهدنبوال ردیوابی و

طبقهبندی کرد .امروزه استفاده از رویکردهای تصوادفی

دستیابی به عملکردی مشابه یک شاخص خاص هسوتند.

بهدلیل پیچیدهشودن محویط و عودم قطعیوت پویش روی

دلیل این موضو پتانسیل نسبتاً باال برای کسب بوازده بوا

سرمایهگذاران بسیار رواج یافته است که نمونۀ بوارز آن

حداقل ریسک و هزینه های معامالتی و مدیریتی اسوت.

بهینهسازی استوار است .این روش برای الگوسوازی اثور

در مقابل ،دستهای از سرمایهگذاران فعال قرار دارند کوه

اغتشوواش در دادههووای ورودی و یووافتن جووواب ممکوون

با بهرهگیری از تجربوه و دانوش خوود در انتخواب اوراق

بوورای مسووائل برنامووهریووزی ریاضووی بووه کووار موویرود.

بهادار و یا زمانبندی مناسب تصمیمهای خرید و فروش

بهینهسازی استوار با کموی چشومپوشوی از توابع هودف،

بهدنبال دستیابی به بازده فراتر از شاخص هستند .بوهطوور

موجهبودن جواب را تضمین میکند؛ بوه عبوارت دیگور

میانگین ،سرمایهگذاران بوازده بوازار منهوای هزینوههوای

در صورت انحراف پارامترهای غیرقطعی الگو نسبت بوه

معامالتی را کسب میکنند و هرچوه فعوالتور باشوند ،بوا

مقووادیر موودّنظر ،همچنووان جووواب موجووه اسووت و در

هزینههای معامالتی ،تأثیرات بازار و هزینههوای مالیواتی

محدودیتهای الگوو صودق خواهود کورد  .. 77.بوازده

بیشتر مواجوه مویشووند . 73.؛ بنوابراین سورمایهگوذاران

مدّنظر برآوردشده در فرایند تشکیل صندوق شاخصوی،

فعال 7نهتنها باید بر هزینههای معامالتی غلبه کنند ،بلکوه

پارامتری غیرقطعی و احتمال انحراف بازده واقعی نسبت

فرضیۀ بازار کارا امکان حدسزدن صوحیح نوسوانهوای

بووه آن وجووود دارد .ازایوونرو دسووتیابی بووه جوووابهووای

بازار یا یک سهم خاص در یک بازۀ زمانی بلندمدت را

بهینهای که در مقابل عدم قطعیت در دادهها ایمون باشود

تقریباً غیرممکن میداند .ازاینرو ردیابی شواخص بوازار

و به حفظ کیفیت مناسب ردیابی صوندوق شاخصوی در

بوووا سووورمایهگوووذاری در تعوووداد محووودودی از سوووهام

صووورت رخووداد حووداکثر انحووراف منجوور شووود ،دلیوول

تشکیلدهندۀ آن یا به عبارتی تشکیل صندوق شاخصی،

استفاده از این رویکرد بهینهسازی در این پژوهش است.

یک استراتژی جذاب سرمایهگذاری به شومار مویآیود.
در این راستا الی  )7115(1در مقالهای بوا عنووان «بوازی

پیشینۀ پژوهش

بازندهها» نشان داد  85درصد مدیران فعوال نتوانسوتهانود

در پژوهشهای مختل  ،روشهای گوناگونی برای

 .. ....را در یک بازۀ زموانی

ردیووووابی شوووواخص پیشوووونهاد شووووده اسووووت :میوووود و

بازده باالتر از شاخص

 72ساله بوه دسوت آورنود  .. 11.جزئیوات بیشوتر دربوارۀ

سالکین ( ،)7112جانسن و فون دیوک ( )1221از یوک

. .. . ... . ... . . ... .. ..
. ...... .

. .. . . .. .. .
. .. . . . . .. . . .. . .. .. .
. ... . .. . .. . . .. . . ..... .
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بوین

انجام شد  .. 73.روش دیگر کمینهسازی خطای ردیابی،

بوازده صوندوق و شواخص را کمینوه مویکنود.. 74،76..

تعریوو

تووابع هوودف بووهصووورت خطووی و اسووتفاده از

برخی دیگور از پژوهشوگران توالش کردنود پیچیودگی

برنامهریزی خطی است .کونو و ویجایانایوا

الگوی ریاضی را بوا الگووریتمهوای ابتکواری و بورآورد

انحراف مطلق میانگین بین بازده صندوق و شاخص را با

جوابهای خوب و نه لزوماً بهینه مدیریت کنند؛ بهطوور

اسووتفاده از روش شوواخه و کووران کمینووه کوورده و یووک

مثووال بیزلووی و همکوواران ( )1223از یووک الگوووریتم

الگوی جایگزین را برای انحراف نامطلوب ارائه کردنود

ابتکاری تکاملی استفاده کردند که عالوه بر حول مسوألۀ

 .. 75.رادلوو

کمینووهسووازی خطووای ردیووابی غیرخطووی ،محوودودیت

خطوای ردیوابی بووا اسوتفاده از برنامووهریوزی خطووی را در

هزینههای معامالتی و تعدیل ترکیب صوندوق را نیوز در

دستور کار قرار دادند و چهوار معیوار خطوی متفواوت از

بوور موویگرفووت  .. 3.گیلووی و کلووزی ( )1227از یووک

خطای ردیابی را مطالعه کردند  .. 17.رویکورد متفواوت

تابع هودف درجوۀ دو اسوتفاده کردندکوه واریوان

()1227

و همکوواران ( )7111نیووز کمینووهسووازی

الگوووریتم ابتکووواری پوووذیرش توووا حووود آسوووتانه بووورای

دیگر برای ردیابی شاخص ،استفاده از الگوی میانگین ˗

کمینهسازی خطای ردیابی بوا درنظرگورفتن محودودیت

واریان

بوهعنووان خطوای

هزینههوای معوامالتی اسوتفاده کردنود  .. 71.کوولمن و

ردیووابی نسووبت بووه شوواخص مبنووا اسووت .رول ()7111

همکاران ( )1226کمینهسازی خطوای ردیوابی از درجوۀ

خطووای ردیووابی درجووۀ دو را بووا اسووتفاده از چووارچوب

دو را با محدودیت عدد صحیح و با بهرهگیری از یوک

و اضافهکوردن یوک محودودیت در

مارکویتز و تعری

میانگین ˗ واریان

واریان

.. 71..

الگوووریتم غیوور محوودب توودریجی مطالعووه کردنوود .ایوون

خصوص بتای صندوق شاخصوی کمینوه کورد

الگوووریتم ابتوودا جووواب بهینووۀ کلووی مسووأله را بوودون

روهودر ( )7118یک الگوی مارکوتیز را توسعه دادکه

بوهصوورت

در تابع هدف خود عبارتی مرتبط با هزینههای معامالتی

تدریجی به سمت تعداد داراییهای الزامشوده در مسوأله

را در بر میگرفت. .یکی از مشکالت اساسی اسوتفاده از

برای تشکیل صندوق ،با یوک سوری جووابهوای بهینوۀ

چنین الگوهایی که از بوازده مودّنظر اسوتفاده مویکننود،

موضعی متمایل میشود و درنتیجه به یک جواب تقریبواً

عدم قطعیت بازده داراییهوا و حساسویت الگوو بوه آنهوا

بهینه دست مییابود  .. 6.حنیفوی و همکواران ( )1221از

اسووت ،ب وهگونووهای کووه انحووراف کوچووک در بوورآورد

الگوریتمهوای ابتکواری تنتیوک پایوه بورای حول مسوألۀ

پارامترهای الگو بهاندازۀ زیادی در اوزان سهام صندوق،

کمینووهسووازی خطووای ردیووابی از درجووۀ دو و تشووکیل

بهینه و حتی موجهبودن آن تأثیر میگوذارد  .. 12.بورای

صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران اسوتفاده

غلبه بر این مشکل ،چارچوب بهینهسازی استوار را برای

و درنهایووت بووه تحلیوول مقایسووهای آنهووا اقوودام کردنوود.

اولووین بووار سویسووتر ( )7113معرفووی کوورد  .. 14.وی

الگوسازی مسأله با لحاظکردن محدودیت عدد صوحیح

الگویی پیشنهاد کرد بازای کلیّۀ مقادیر امکانپذیر بورای

و ارائۀ یک معیوار غربوالگوری ابتکواری بورای افوزایش

پارامترهووای غیرقطعووی کووه بووه مجموع وۀ محوودبی تعلووق

لحاظکردن محدودیت پیدا میکند و سپ

همگرایی الگووریتم پیشونهادی بوه سومت جوواب بهینوه
. ... . ... . .
. .. ...... . . .. . ... . ..
. ... ... . . .
. ... . . .. ... .

. ... . . . .. . . .. ... . . . . . . . . .
. ... . . .. .
. ... ...
. ... . . . . . ...
. .. . . ... ..
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داشت ،جواب بهینه و ممکون بواقی بمانود .بودینترتیوب

مدیریت ریسک و سورمایهگوذاری بوه کارگرفتوه شوده

الگوی حاصول بویش از حود محافظوهکارانوه بوود؛ زیورا

ست؛ کاربرد آن در ردیابی شاخص مغفول مانده اسوت.

جواب بهینه را بازای تحقق بدترین حالوت ممکون بورای

برخی از مطالعات انجامشده بوا حووزههوایی نزدیوک بوه

بردار ضرایب غیرقطعی تولید میکرد ،بهگونهای کوه توا

پووژوهش حاضوور معرفووی موویشووود :سوویفی و همکوواران

حد زیادی از جواب بهینۀ مسألۀ اسمی فاصله میگرفت.

( )1224الگوی یکپارچۀ استوار در مسألۀ انتخواب سوهام

بوونتووال و نیمروفسووکی در سووالهووای  1222-7118و

تووکدورهای را توسووعه دادنوود .در ایوون پووژوهش بوور

همچنین ال-گوی در بازۀ زمانی  7111-7118گامهای

چگووونگی انطبوواق الگوووی اسووتوار بوور تووابع مطلوبیووت

مؤثرتری در زمینۀ بهینهسازی استوار برداشوتند .رویکورد

سرمایه گذار و عدم قطعیت نرخ بازده سوهام تأکیود شود

پیشنهادی این پژوهشگران ،درجۀ محافظهکاری کمتری

 .. 13.موودرس و همکوواران ( )1221بهینووهسووازی اسووتوار

داشت و شامل حل نظیر اسوتوار مویشود .در الگووهوای

سبد مالی دارای اختیار معامله را بررسی کردند .در ایون

پیشنهادی آنها عدم قطعیوت بوهصوورت بیضووی مودّنظر

پژوهش ،کارایی الگوی استوار با درجوۀ محافظوهکواری

قرار گرفت .مشکل روش آنها این بود کوه یوک مسوأله

کنتوووورلشوووودنی در مقایسووووه بووووا الگوووووی اسووووتوار

برنامهریزی خطی را به شکل برنامهریزی درجوۀ دوم یوا

بیشمحافظهکارانه با استفاده از  722نو سوهم و حودود

مخروطووی در موویآورد  .. 72.بوورای حوول ایوون مشووکل

 422اختیووار معاملووه آزموووده شوود  .. 71.در پوووژوهش

برتسیماس و سیم ( )1224فرمولبندی استواری را ارائه

گایورونسکی و همکواران ( )1225معیارهوای مختلو

کردند که در آن نظیر اسوتوار یوک مسوألۀ برناموهریوزی

برای خطای ردیابی به تفصیل بررسی شده است .. 1.

خطووی ،شووکل خطووی خووود را حفووظ موویکوورد ،درج وۀ
محافظوهکوواری آن کنتوورلشودنی بووود و در بهینووهسووازی

با توجه به مبانی نظری و پیشینۀپژوهش ،فرضیههوای
پژوهش بدین شرح ارائه میشود:

گسسووته نیووز کوواربرد داشووت .منطووق زیربنووایی رویکوورد

 -7استفاده از بهینهسازی استوار در انتخاب صوندوق

پیشنهادی آنها این بود که در طبیعت هیچگاه بهصوورت

شاخصی به بهبوود عملکورد آن در دورۀ ارزیوابی منجور

همزمان تمام متغیرهای غیرقطعی ،مقادیر بدبینانۀ خود را

میشود. .

اختیار نکرده و حداکثر تعداد مشخصی از آنها نسبت بوه
مقدار اسمی خود نوسان خواهد کرد  .. 4.با بهورهگیوری
از این رویکرد پیشونهادی ،چون و ونن ( )1271الگوویی
استوار بورای انتخواب صوندوق شاخصوی ارائوه کردنود.

 -1تفاوت معناداری بین بوازده صوندوق شاخصوی و

شاخص کل بورس تهران وجود ندارد. .

 -3بین تعداد سهام موجوود در صوندوق شاخصوی و
تحقق بازده مشابه شاخص 6،ارتباط معنادار وجود دارد.

الگوی پیشنهادی آنها یک برنامۀ عدد صوحیح بوود کوه
شباهت بین داراییهای صندوق و شواخص را مبتنوی بور

روش پژوهش

معیار همبستگی بیشینه مویکورد .. 5..اگرچوه چوارچوب

با توجه به هدف این پژوهش مبنی بور کمینوهسوازی

موالی ازجملوه

خطای ردیابی که تابعی از قدر مطلق اختالف بین بوازده

بهینهسازی استوار در حوزههوای مختلو

. .. . . . . . ... . ... . . . .
.. . . . . .
...... .... . .. .. .
. . .. . . ... . . .

. ...
. ...
. ...
. ...

مودّنظر صووندوق و شوواخص مبنووا اسووت (یووا دسووتیابی بووه
. .. . .. . .. . .. ...
 6خطای ردیابی معیار سنجش تحقق بازده مشابه شاخص است.
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( . )7

حداکثر همبسوتگی بوین ایون دو بوردار بوازده) پوژوهش
حاضوور را در طبق وۀ پووژوهشهووای همبسووتگی موویتوووان
دسته بندی کرد .جامع ۀ آم ای پ وهش

.

مش مل ر

( )1

ش کتشا پذی فمهشده دی رویس اهیاق رهادای ته ان
است ه قلل ه زمانی آن ر از ر ن س ا ش ا -9831
 9811یا دی ر
ر نام هیی

م یگن در یهت تیلن
ییا

ی ممل ک

.

( )3

دادهش ا ر

.

اس ت ه ر ا تهن ۀ

دادهش ا هیهد ر ه الگ و ه ح
،. .. .. .... .

∑

آن از ن

( )4

اف ای

 .....ه  .... .اس مداده ش ده اس تر

.

مسألۀ اصلی این پژوهش ،تخصیص بهینوۀ دارایویهوا در
مجموعهای مناسب از  .سوهم موجوود در شواخص کول

}

بورس تهران و وزن بهینۀ آنها در زموان  .مودّنظر اسوت
را در بووازۀ زمووانی ( ). .. .. . εایجوواد کنوود . .. 7.بوورای
فرمولهکردن مسأله ابتدا باید نشانگوذاری انجوامشوده را
معرفی و تشریح کرد:
 : Rبازده مدّنظر شاخص کل
 :riبازده مدّنظر سهم  .ام از مجموعه سهام در اختیار
برای تشکیل صندوق شاخصی
 : kتعداد سهام تشکیلدهندۀ صوندوق شاخصوی کوه
براساس ترجیحات سرمایهگوذار مشوخص مویشوود .در
این پژوهش مقادیر مختلفی برای  .شامل 5،72،75،12
در نظر گرفته میشود.
 : Ziمتغیری است که در صورت وجود سهم  .ام در
صندوق شاخصی معادل  7و در غیور ایونصوورت برابور
صفر در نظر گرفته میشود.
 : Wiوزن سهم  .ام در صندوق شاخصی
بوورای حوول مسووألۀ تشووکیل صووندوق شاخصووی بووا
درنظرگوورفتن محوودودیت عوودد صووحیح ،ابتوودا مسووأله
بهصورت زیر فرموله میشود:

∑

( )5

یک صندوق شاخصی است؛ به عبارت دیگر جستجوی

که بتواند بهگونهای اثربخش ،عملکردی مشابه شواخص

∑

{

رابطۀ ( )7نشاندهندۀ خطای ردیابی و تابع هدف در
مسألۀ مدّنظر است .معادلۀ دوم و چهوارم بوه محودودیت
وزن اقالم تشکیلدهندۀ صندوق و معادلۀ سووم و پونجم
بووه محوودودیت عوودد صووحیح اشوواره دارد .براسوواس
محدودیت ( )3اگر در دارایوی  iسورمایهگوذاری شوود،
مقدار  Ziبرابر یوک و در غیور ایونصوورت برابور صوفر
میشود .پارامتر  kنشاندهنودۀ تعوداد سوهامی اسوت کوه
سوورمایهگووذار مایوول بووه سوورمایهگووذاری در آن اسووت؛
بنابراین این محدودیت ،سرمایهگوذاری در  kسوهم از n

سهم را تضمین میکند.
برای ارائۀ الگوی استوار ،عدم قطعیت بوازده مودّنظر
سهام منتخب و شاخص ،بهصوورت یوک بوازۀ تغییورات
خطی و حداکثر به میزان یک انحوراف از اسوتاندارد در
نظر گرفته مویشوود .ایون بوازۀ تغییورات چنوین تعریو
میشود:
...

( )6
)}.

)}.

)

)

̃{
̃{

ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظهکاری تنظیمشدنی برای تشکیل صندوق شاخصی در بورس اوراق بهادار تهران 771 /

الگوی همتای استوار به دنبال جواب بهینوهای اسوت

موویکننوود ،رابط وۀ ( )1و ( )72بووهشووکل زیوور بازنویسووی

که با توجوه بوه بوازۀ تغییورات مودّنظر بورای پارامترهوای

میشود:

غیرقطعووی الگووو ،بهتوورین جووواب را در بوودترین حالووت

()77

ممکن حاصل کند .نحوۀ تبودیل مسوأله اسومی بوه نظیور
∑〈

استوار بهشکل زیر است:
( . )1

}Γ

{

.
.

̃

〉

()71

̃∑

̃

̃

∑〈

}Γ

کالسیک خطی ،یک متغیر کمکی

〉

بهعنوان حد

میشود:

∑

{

بورای بووهدسووتآوردن الگوووی پیشوونهادی بووه شووکل
باالی انحراف تعری

∑

مسووألۀ بیشووینهسووازی داخل وی در رابط وۀ ( )77و ()71
بهشکل خطی زیر بازنویسی میشود:

()8

()73
.

̃

̃∑

( )1

〉
〉

∑≈

̃

̃∑

̃

∑〈

∑〈

}Γ

{

→
.

̃
Γ.

.

∑

}

∑

{

الگوی کمینهسازی دوگان معادل بیشینهسازی فوق

()72
∑ ≈
.

..

̃

̃∑ ̃

̃

∑

درادامووه  .بووهعنوووان مجموعوۀ دربرگیرنوودۀ ضوورایب
غیرقطعی (بوازده مودّنظر سوهام انتخوابشوده و شواخص

عبارت است از:
()74
Γλ.

∑
.
.

λ
λ
λ

بووورس) و  .بووهعنوووان زیرمجموعووهای از  .بووا انوودازهای
برابر  Γنشانگذاری میشود؛ به عبارت دیگور  ،Γدرجوۀ

دراداموووه ،الگووووی کمینوووهسوووازی  74بوووا الگووووی

محافظهکاری و مؤید حداکثر تعداد متغیرهای غیرقطعی

بیشوووینهسوووازی معوووادل آن در نامعادلوووۀ ( )77و ()71

الگو است .با توجوه بوه اینکوه حوداکثر  Γتوا از ضورایب

جایگزین میشود .همچنین برای اعمال محدودیت عدد

غیرقطعی مقادیری غیور از ارزش اسومی خوود را اختیوار

صحیح یا به عبارتی اعمال عدم قطعیت روی حداکثر Γ
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متغیر غیرقطعی انتخابشده (بازده مدّنظر سوهام منتخوب

توواریخ  17/8/72مشووخص و سووری زمووانی تعوودیلشوودۀ

و شاخص) محدودیت زیر اضافه میشود:

قیمت آنها بر حسب افوزایش سورمایه و سوود نقودی در

()75

بووازۀ  17/8/72-81/7/1بوورای محاسووبۀ بووازده موودّنظر

....

صندوق شاخصوی اسوتفاده شود .بوازۀ زموانی -17/8/72

در نهایت همتوای اسوتوار مسوألۀ پوژوهش بوا درجوۀ

 11/7/5بوورای ارزیووابی عملکوورد صووندوق شاخصووی در

محافظهکاری کنترلشدنی بهشکل زیر به دست میآید:

مقایسه با شاخص کل و بهعنوان دورۀ آزمون (دادههوای

()76

خارج از نمونه) در نظر گرفته شد.

.
Γλ

∑

∑

Γλ

∑

∑

.

λ
..

λ
∑
∑

یافتهها
در ایوون بخووش بوورای سوونجش عملکوورد الگوووی
و تحووت

پیشوونهادی ،مسووأله بووا انوودازههووای مختلوو

سناریوهای متفاوت از درجۀ محافظهکاری بوا نورمافوزار
 .... ...حوول و جوووابهووای حاصوول از آن مقایسووه
موویشووود .میووزان سوورمایهگووذاری اولیووه بوورای تشووکیل
صندوق شاخصوی  72میلیوون ریوال و حود بواال و پوایین
میزان سرمایهگذاری در هر سوهم بوهدلیول حفوظ سوطح
تنو صندوق در بازۀ  . 2/27-2/1.مفورو

شود .بورای

بررسی رابطۀ بوین تعوداد سوهام تشوکیلدهنودۀ صوندوق
شاخصی و معیارهای عملکردی آن ،مسأله با اندازههوای

.
}

یکووی از معیارهووای رایووج فیلترینوو

{

شوورکتهووای

پووذیرششووده در بووورس اوراق بهووادار بوورای تشووکیل
صووندوق شاخصووی ،ارزش بووازار سووهام آنهووا اسووت .. 8.

مختل و

حوول و بهتوورین صووندوقهووای حاصوول تحووت

سووناریوهای مختلوو

از محوودودیت عوودد صووحیح ( ).

مقایسه شد:

بوودینمنظووور  12سووهم دارای بیشووترین ارزش بووازار در
جدول ( )1تحلیل حساسیت شاخصهای عملکردی تحت سناریوهای مختلف از محدودیت عدد صحیح
محدودیت عدد صحیح ) (

ضریب همسبتگی )(ρ

ریشه میانگین مربعات خطا ) (. . . .

متوسط بازده اضافی

5
72
75
12

%47/31
%54/17
%13/51
%11/88

. 2/2247
2/2212
2/2271
2/22286

%2/31
%2/77
%2/72
%2/21
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همووانطووور کووه در جوودول ( )7مشووخص اسووت ،بووا

توجه به اینکه سوطح معنواداری از سوطح خطوای 2/215

افزایش تعداد داراییهای صندوق ،معیارهای عملکردی

کمتر است ،فر

صفر یعنی نبود رابطه بین تعداد سوهام

بهبود مییابد .علت این موضوو  ،افوزایش شوباهت بوین

تشکیلدهندۀ صندوق و خطای ردیابی رد و بدینترتیب

ترکیب صندوق و شاخص است که درنتیجه به افوزایش

فرضیۀ سوم پژوهش تأیید میشوود .بوا توجوه بوه وجوود

 36درصدی ضریب همبستگی و بهبود دقت ردیوابی توا

رابطۀ مثبت و مستقیم بین تعداد سهام صندوق و کیفیوت

 72برابر منجر میشوود .دقوت ردیوابی برتورین صوندوق

ردیابی شاخص ،تحلیول در خصووص اثرگوذاری سوایر

شاخصووی تشووکیلشووده ( 12سووهمی) مناسووب اسووت،

معیارها ،بر صندوقهای  12سهمی معطوف میشود کوه

بهگونهای که مقدار متنوارر آن در پوژوهشهوای مشوابه

بهترین عملکرد را داشتهاند.

بین  20227 -202227متغیور اسوت  .. 71،3،14.نکتوۀ در

بورای بررسوی اثربخشوی رویکورد اسوتوار در فراینوود

خور توجوه در ایون میوان ،نورخ رشود نزولوی معیارهوای

بهینهسوازی ،حساسویت مقودار توابع هودف و معیارهوای

ذکرشده درنتیجۀ افزایش تعداد سهام اسوت ،بوهگونوهای

ردیابی شاخص با تغییر درجۀ محافظهکاری با استفاده از

که اختالف بین ضریب همبستگی صندوق  75سهمی و

دادههای خارج از نمونه (آزمون) تحلیل میشود .درجوۀ

 12سهمی صرفاً به حدود  4درصود مویرسود .ازایونرو

محافظهکاری ،تابعی از تعداد متغیرهای غیرقطعوی الگوو

برقوراری تعوادل بووین بهبوود شوواخصهوای عملکووردی و

(بازده مدّنظر سهام و شاخص) است که در صندوقهای

هزینووههووای معووامالتی در نتیج وۀ افووزایش تعووداد سووهام

 12سهمی بین صفر تا  17متغیر خواهد بوود؛ بوه عبوارت

صوووندوق شاخصوووی بایووود هموووواره مووودّنظر مووودیران

دیگوور درج وۀ محافظووهکوواری برابوور صووفر نشوواندهنوودۀ

سرمایهگذاری قرار گیرد.

قطعیبودن همۀ متغیرها در الگو یوا هموان مسوألۀ اسومی

بوورای بررسووی آموواری رابطووۀ بووین تعووداد سووهام

است و برابری آن با  17به معنوای اعموال عودم قطعیوت

تشووکیلدهنوودۀ صووندوق و خطووای ردیووابی از ضووریب

کامل در خصوص بازده مدّنظر  12سهم تشوکیلدهنودۀ

همبسووتگی اسووتفاده شوود کووه مقوودار آن برابوور -%13/42

صندوق و بازده مدّنظر شاخص بورس است.

اسووت و سووطح معنوواداری آن  2/2765محاسووبه شوود .بووا
جدول ( )2تحلیل حساسیت تابع هدف نسبت به تغییرات Γ
درجۀ محافظهکاری)(Γ

مقدار تابع هدف

میزان افزایش

2
5
72
76
17

2/222
2/2718
2/2715
2/2111
2/2144

2
2/2718
2/2241
2/2246
2/2275

بوا توجووه بوه نتووایج ارائوهشووده در جودول ( )1رونوود

میشود .نکتۀ در خوور توجوه در جودول فووق ،افوزایش

افزایشی تابع هودف یوا بوه عبوارتی فاصولهگورفتن آن از

کندتر تابع هدف بازای Γهای باالتر است .این موضوو

مقدار بهینۀ مسألۀ اسومی بوا افوزایش  Γبراحتوی مشواهده

با نتایج سایر پژوهشهای انجامشده از جملوه مودرس و
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همکاران ( )1221سازگار اسوت  .. 71.اگرچوه افوزایش

شاخصهای عملکردی صندوق در دورۀ آزمون ،مزیت

میزان محافظهکاری و کواهش ریسوکپوذیری الگوو بوه

ناشووی از اِعمووال عوودم قطعیووت در الگووو یووا بووه عبووارتی

انحراف آن از مقدار بهینۀ مسألۀ اسمی منجور مویشوود؛

اثربخشی بهینهسازی استوار را تأکید میکند:

جدول ( )3تحلیل حساسیت شاخصهای ردیابی نسبت به تغییرات Γ
درجۀ محافظهکاری)(Γ

ضریب همسبتگی )(ρ

ریشۀ میانگین
مربعات خطا ) . .

متوسط
(..

بازده اضافی

2

%41/31

2/22428

. %2/34

5

%11/17

2/22735

%2/77

72

%15/87

2/22771

%2/72

76

%11/88

2/22286

%2/21

17

%44/71

2/22421

%2/34

همانطور که اشاره شد ،اِعمال عدم قطعیت در الگو به بهبود در خور توجه عملکرد صندوق و ردیابی شاخص توسوط
آن منجر شده است ،بهگونهای که با افزایش مقدار  Γهمبستگی بوین بوازده صوندوق و شواخص بوورس ،افوزایش و ریشوۀ
میانگین مربعات خطا (انحراف بازده صندوق از شاخص) کاهش یافته است .عموماً درنظرنگرفتن عدم قطعیت – بهمعنوای

خوشبینانه نگاهکردن به مسأله -باعث غیرواقعیشدن یا انحراف بازده مدّنظر صندوق نسبت بوه مقودار تحقوقیافتوۀ آن در
دورۀ آزمون میشود .همچنین نگرش بیش از حد بدبینانه به مسأله نیز باعث ازدستدادن فرصتهوای بسویار خواهود شود.
نتایج حاصل از حل نظیر استوار مسألۀ پژوهش بوا درجوۀ محافظوهکواری تنظویمشودنی نیوز مؤیود ایون موضوو و بوا سوایر
پژوهشهای مشابه از جمله .چن و ون ( ،)1271قرهخوانی ( )1274و برتسویماس و سویم ( )1224سوازگار اسوت .. 5،4،77.
همانطور که در جدول ( )3مشخص است ،نگاه خوشبینانه به مسأله مبنی بر تحقق قطعی بازده مدّنظر شواخص و صوندوق
به کاهش کیفیت ردیابی در دورۀ آزمون منجر شده است ،بهگونهای که ضریب همبسوتگی در محودودۀ  41درصود قورار
گرفته است .همچنین نگاه واقعگرایانه به مسأله و اِعمال عدم قطعیت به بهبود در خوور توجوه شواخصهوای ردیوابی منجور
شده است .لحاظنمودن عدم قطعیت برای  76متغیر از  17متغیر غیرقطعی الگوو ،باعوث بهبوود کیفیوت ردیوابی شواخص و
دقت آن تا  72برابر و افزایش ضریب همبستگی تا حدود  18درصد شده است .همچنین دیدگاه بیش از حد بدبینانه مبنی
بر اِعمال عدم قطعیت در خصوص بوازده مودّنظر تموامی سوهام منتخوب و شواخص ،بوه کواهش کیفیوت ردیوابی (ضوریب
همبستگی حدوداً  44درصد) در بازۀ زمانی حدوداً  4ماهۀ دورۀ ارزیابی منجر شد .بورای آزموون معنواداری اخوتالف بوین
عملکرد سه صندوق شاخصی حاصل از حل مسألۀ اسمی و نظیر استوار آن از آزمون مقایسۀ زوجها استفاده شد:
جدول ( )4تحلیل مقایسهای صندقهای شاخصی استوار و غیراستوار براساس معیار همبستگی
اختالف زوجها
سطح معنیداری

درجۀ آزادی

..

2/226

1

71/81

فاصلۀ اطمینان  %59اختالف

میانگین

حد باال

حد پایین

خطای استاندارد

2/4631264

2/1371621

2/2161117

انحراف استاندارد

میانگین

2/2461151

2/3418333
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با توجه به کوچکتربودن سطح معناداری دو دامنوه

نتایج حاصل از پژوهش حنیفی ( )1221سوازگار اسوت،

صفر مبنی بر نبوود

برتری نسبی عملکرد صندوقهای حاصل از حل مسوأله

اختالف بین عملکرد صندوقهای استوار و غیراستوار یا

نسبت به شواخص کول بوورس در دورۀ ارزیوابی اسوت،

به عبارتی تأثیرگذارنبودن چارچوب بهینهسوازی اسوتوار

بهگونوهای کوه معیوار متوسوط بوازده اضوافی بورای هموۀ

رد میشود؛ به عبارت دیگر فرضیۀ اول پژوهش بهلحاظ

صندوقهای تشکیلشده مثبت است  .. 73.برای آزموون

آماری تأیید میشود و با توجه بوه مثبوتبوودن میوانگین

معناداری این اختالف ،سری زمانی بازده صندوق بوا 76

اختالف ،عملکرد برتر صندوقهای شاخصی اسوتوار بوه

متغیر غیرقطعوی در مقابول بوازده شواخص کول در دورۀ

اثبات میرسد .یکی دیگر از نکات حائز اهمیوت کوه بوا

ارزیابی با آزمون مقایسۀ زوجها بررسی شد:

 2/226از سطح خطای  ،2/215فر

.

جدول ( )9تحلیل مقایسهای سری زمانی بازده صندوق در مقابل شاخص در دورۀ ارزیابی
اختالف زوجها
سطح

درجۀ

معنیداری

آزادی

2/831

12

.

2/126

فاصلۀ اطمینان  59درصد

میانگین

اختالف

خطای

حد باال

حد پایین

استاندارد

202271727

-2/2275528

2/2228172

انحراف
استاندارد
2/2283215

میانگین
2/2227116

با توجه به بزرگتربوودن سوطح معنواداری ()2/831

بووا توجووه بووه شوواخصهووای ارائووهشووده ،صووندوق

حاصل از آزمون آماری نسبت به سطح خطوای ،2/215

تشکیلشده را بوا اِعموال عودم قطعیوت بور  76متغیور آن

صفر رد نمیشود و با وجود متوسط بازده اضوافی

مویتوووان صووندوق شاخصووی برتور ارزیووابی کوورد .بوورای

 2/21درصدی صندوق ردیابیکنندۀ نسبت به شواخص،

در

بهتر موضو  ،نمودار بازده صندوق برتر در مقابل

ایوون اخووتالف معنووادار نیسووت و درنتیجووه فرضوویۀ دوم

شاخص بورس بهشکل زیر ارائه میشود:

فر

پژوهش نیز تأیید میشود.
15.00%
صندوق شاخصی
شاخص بورس

5.00%
0.00%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
-5.00%

روزهای معامالتی در دورۀ ارزیابی

نمودار ( )1عملکرد صندوق شاخصی در مقابل شاخص کل بورس در دورۀ ارزیابی .

بازده به درصد

10.00%
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همانطور که مشخص اسوت ،رفتوار مشوابه شواخص

بهدلیل اثرپذیری کمتور آن در بوازار ،نزولوی اسوت کوه

بهدلیل همبستگی باال و نیز شدت تغییرات محودودتر در

درنهایت به تحقق متوسط بازده مازاد  2/21درصد منجر

بازار نزولی از ویژگیهای صندوق شاخصوی پیشونهادی

شده است .درادامه ترکیب صندوق بهینه و اوزان متنارر

است .برآیند عملکرد بهتر صوندوق نسوبت بوه شواخص

آن بررسی میشود:

جدول ( )6ترکیب صندوق شاخصی استوار بهینه و اوزان متناظر آن
گروه صنعتی
سهام
مخابرات
مخابرات ایران .
فلزات اساسی
ملی صنایع م ایران
محصوالت شیمیایی
پتروشیمی مارون
فلزات اساسی
فوالد مبارکۀ اصفهان
شرکتهای چندرشتهای صنعتی
سرمایهگذاری امید
شرکتهای چندرشتهای صنعتی
سرمایهگذاری غدیر
بانکها و موسسات اعتباری
بانک پاسارگاد
استخراج کانههای فلزی
معدنی و صنعتی گل گهر
استخراج کانههای فلزی
معندی و صنعتی چادرملو
فلزات اساسی
فوالد خوزستان
محصوالت شیمیایی
گسترش نفت و گاز پارسیان
محصوالت شیمیایی
پتروشیمی پردی
بانکها و مؤسسات اعتباری .
بانک ملت
بانکها و مؤسسات اعتباری .
بانک صادرات ایران
بانکها و مؤسسات اعتباری .
بانک پارسیان
بانکها و مؤسسات اعتباری .
بانک تجارت
بانکها و مؤسسات اعتباری .
بانک اقتصاد نوین
محصوالت شیمیایی
پاالیش نفت اصفهان
محصوالت شیمیایی
پتروشیمی زاگرس
محصوالت شیمیایی
پتروشیمی بندر عباس
جمع کل

بهطور کلوی اسوتفاده از الگووریتمهوای بهینوهسوازی
دقیووق بوورای حوول مسووألۀ اسوومی و تعیووین وزن اقووالم

وزن
%12/22
%4/76
%7/22
%3/71
%5/24
%3/45
%7/31
%3/17
%3/11
%1/87
%7/22
%4/43
%4/38
%12/22
%4/18
%4/88
%4/73
%4/62
%7/22
%1/51
7/22

انتخاب میشوند .این مهم در جدول ( )6بهوضوح دیده
میشود. .

تشکیلدهندۀ سبد سرمایهگذاری به تخصویص منوابع در

براسوواس طبقوووهبنوودی انجوووامشووده در جووودول()6

تعیینشده به هر دارایی منجر میشوود ،در

گووروههووای صوونعتی بانووکهووا و مؤسسووات اعتبوواری،

حالی که اِعمال عدم قطعیت در الگو ،به توزیع وزن بین

مخووابرات و محصوووالت شوویمیایی بووهترتیووب بووا 31/24

داراییها منجر میشود و همین امر دلیل اصلی عملکورد

درصوود 12 ،درصوود و  74/6درصوود بیشووترین سووهم از

بهتوور صووندوقهووای شاخصووی اسووتوار نسووبت بووه سووایر

ترکیب صندوق را به خود اختصواص دادهانود و در ردۀ

صووندوقهووایی اسووت کووه در نتیج وۀ حوول مسووألۀ اسوومی

بعدی ،صنایعی چون فلزات اساسی و استخراج کانههای

سق

وک
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فلزی قرار دارد .به ایون ترتیوب مویتووان نتیجوه گرفوت

کمتر از  6ماه باشود  .. 3..البتوه ایون زموان تعیوینشوده بوا

گروه صونعتی بوانکی و مخوابرات ،بیشوترین توأثیر را در

بورسهای پیشرفتهای سازگار است کوه تالطوم کمتوری

شاخص در بازۀ زمانی پژوهش دارند.

دارد؛ بنووابراین ،ایوون فاصوولۀ زمووانی بوورای بووورس اوراق

بخشووی جووداییناپووذیر در فراینوود ردیووابی شوواخص،

بهادار تهران کوتاهتر تصور میشوود .بوا توجوه بوه نتوایج

بروزرسووانی ترکیووب صووندوق بووهصووورت موونظم و در

پژوهش ،تا حدود  4ماه پ

از تشکیل صندوق ،ردیابی

فواصل زمانی نسبتاً مشخص است .تعیین فواصول زموانی

شاخص با دقت باالیی انجام شوده و ضوریب همبسوتگی

مدّنظر ،امری غیرقطعی است و آن را بایود تحلیولگور و

در ایوون بووازۀ زمووانی برابوور  11/88درصوود محاسووبه شووده

با توجه به رویدادهای بازار اوراق بهادار مشوخص کنود.

است .برای مطالعۀ دقیقتر ،تغییورات ضوریب همبسوتگی

براساس دیدگاه بیزلوی ( )1223ایون فاصولۀ زموانی بایود

صندوق پیشنهادی در دورۀ ارزیابی بررسی میشود:
120%
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روزهای معامالتی در دوره ارزیابی

نمودار ( )2تغییرات ضریب همبستگی بین بازده صندوق و شاخص

با توجه به نمودار فوق ،در صورتی کوه حود آسوتانۀ

پیچیدگی با بهکارگیری مفهوم دوگان و امکان حول آن

فرضی 82درصد بوهعنووان ضوریب همبسوتگی مطلووب

با استفاده از نورم افزارهوای اسوتاندارد بهینوهسوازی دارد.

تعیووین شووود ،بعوود از گذشووت حوودود  3موواه ( 12روز

بوورای بررسووی کووارایی الگوووی پیشوونهادی از دادههووای

معامالتی) تعدیل ترکیب صندوق الزم خواهد بود.

واقعی بوورس تهوران در بوازۀ زموانی 11/7/5-81/7/1و
معیارهوووای ارزیوووابی کیفیوووت ردیوووابی چوووون ضوووریب

نتیجهگیری

همبسوتگی ،ریشوۀ میوانگین مربوع خطوا و متوسوط بوازده

در این پژوهش ،ضمن ارائوۀ الگوویی بورای ردیوابی

اضووافی نسووبت بووه شوواخص بهووره گرفتووه شوود .تشووکیل

شوواخص کوول بووورس تهووران مبتنووی بوور کمینووهسووازی

صندوق شاخصی در این پژوهش بهصورت یک فراینود

قدرمطلق انحراف بین بازده مدّنظر صوندوق و شواخص،

سه مرحلهای شامل  .7انتخاب سهام .1 ،تعیین وزن بهینوۀ

از بهینهسازی استوار برای اعموال عودم قطعیوت اسوتفاده

آن و  .3بروزرسووانی ترکیووب صووندوق بوا هوودف حفووظ

شد .این الگوو مزایوای منحصوربه فوردی ازجملوه امکوان
فرمووولبنوودی نظیوور اسووتوار بووهصووورت خطووی ،کوواهش

کیفیت و دقت ردیابی در نظر گرفته شد. .
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براسوواس نظریووۀ موودرن سووبد سوورمایهگووذاری ،بووا

دقت دههزارم و ضریب همبستگی در حدود  82درصود

اضووافهشوودن سووهم 12ام بووه ترکیووب یووک صووندوق

نشان میدهد ترکیب بهینوه بورای صوندوق شاخصوی در

سرمایهگذاری ،بوه سوطح تقریبواً بهینوه در متنوو سوازی

بورس تهران نیوز بوا نتوایج سوایر پوژوهشهوای مشوابه و

میتووان دسوت یافوت .در ایون راسوتا پوژوهش التوون و

متشکل از  12دارایی سازگار است.

گروبوور ( )7111نیووز کووه بووا موضووو مزایووای ناشووی از

گام بعدی بورای تشوکیل صوندوق شاخصوی ،تعیوین

متنو سازی بر  3112سهم بورای تشوکیل یوک صوندوق

وزن بهینۀ سهام با حل الگو است .با توجه به اینکه جنبوۀ

سرمایهگذاری انجام شد ،نشان میدهد انتخاب تصادفی

نوآوری این پوژوهش ،اِعموال عودم قطعیوت در الگوو و

 12سوهم بوا وزن برابور بوه کواهش ریسوک صوندوق بوه

اسووتوارکردن صووندوق شاخصووی نسووبت بووه انحووراف در

محدودۀ  12درصد و در صورت انتخاب مابقی سوهام و

بازده مدّنظر سهام تشوکیلدهنودۀ آن و شواخص اسوت؛

اضافهشدن آنها بوه ترکیوب ،صورفاً  2/8درصود کواهش

تحلیل مقایسهای بین عملکرد صندوقهای تشوکیلشوده

ریسک محقق منجر میشوود  .. 1.بودینترتیوب انتخواب

ناشی از حل مسألۀ اسمی و صندوقهوای اسوتوار مودّنظر

حداکثر  12سهام برای تشکیل صندوق شاخصوی مبنوای

قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان داد

تجزیه و تحلیل قورار گرفوت .بوا توجوه بوه اینکوه ارزش

اختالف بین شاخصهوای عملکوردی ایون صوندوقهوا،

بورای تعیوین

معنیدار است .ازاینرو استفاده از بهینهسازی اسوتوار در

سهام شاخصساز است  . 1.در ایون پوژوهش نیوز مسوألۀ

فرایند تشکیل صندوقهای شاخصی باید مدّنظر مودیران

انتخاب سهام برای تشکیل صندوق شاخصوی بور فضوای

سرمایهگذاری قرار گیرد.

بازار یکی از رایجترین معیارهای فیلترین

جووواب محوودود و متشووکل از  12سووهم دارای بیشووترین

تعیین درجۀ محافظهکاری /استواری صوندوق یکوی

ارزش بازار متمرکز و بدینترتیب امکان حول مسوأله بوا

دیگر از مسائل کلیدی است .در این راستا نتایج حاصول

استفاده از نرمافوزار  .... .و دسوتیابی بوه جوواب بهینوۀ

از تحلیووول حساسووویت معیارهوووای ردیوووابی نشوووان داد

کلی میسر شد .ایون در حوالی اسوت کوه حول مسوأله در

صندوقهای با درجۀ محافظوهکواری متوسوط کوه بورای

ابعوواد بووزرگ ،نیازمنوود بهوورهگیووری از الگوووریتمهووای

صندوق  12سهمی این پژوهش بوه مفهووم اعموال عودم

فراابتکوواری بوورای جسووتجوی اثووربخش فضووای جووواب

قطعیت دربارۀ بازده مدّنظر  75سوهم و شواخص بوورس

است .یکوی از نکوات حوائز اهمیوت در مرحلوۀ انتخواب

است ،به بهبود عملکرد منجر مویشوود ،بوهگونوهای کوه

سهام ،تعیین تعداد دارایویهوای تشوکیلدهنودۀ صوندوق

ضریب همبستگی بین بازده آن و شاخص از  41درصود

اسووت .بوودینمنظووور مسووألۀ پووژوهش تحووت سووناریوهای

به حدود  18درصد افزایش یافت؛ بنابراین یکی از نتایج

متفاوت از محدودیت عدد صحیح حل شد و درنهایوت

اجرایوووی ،بهووورهگیوووری از سوووطوح متوسوووط از درجو وۀ

با توجوه بوه آزموون آمواری انجوامشوده ،رابطوۀ مثبوت و

محافظهکاری برحسب تعداد پارامترهای غیرقطعی الگوو

مستقیم بین تعداد سهام تشکیلدهندۀ صندوق و عملکرد

و به نسبت بهدستآمده در این پژوهش است.

آن در ردیابی شاخص تأیید شد .معیوارهوای عملکوردی

معیار تعدیل ترکیب صندوق بهعنوان گام نهوایی در

صندوق شاخصوی  12سوهمی بوا درجوۀ محافظوهکواری

این پژوهش ،تحقق همبستگی باالی  82درصد مفرو

متوسط شامل بوازده اضوافی  2/21درصودی ،ردیوابی بوا

شد و براساس نتایج بهدستآمده ،سپریشودن حودود 3
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موواه از زمووان تشووکیل صووندوق ،دورۀ پیشوونهادی بوورای
بروزرسانی ترکیب آن در بورس تهران قلمداد میشود.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،دسوتیابی بوه
حداقل خطای ردیابی و یا به عبارتی بهرهگیری از یوک
استراتژی کمریسک ،معیار مناسبی برای سرمایهگذاران
غیرمتخصص است؛ بنابراین به آنها پیشنهاد میشود یک
موضووع معووامالتی شاخصووی را اتخوواذ کننوود .در مقابوول،
سرمایهگذاران نهادی باید این معیار را بهعنوان یک پایه
مدّنظر قرار دهند و برای دستیابی به بازده اضوافی نسوبت
به شاخص با تشکیل سبد هسته -پیرو برنامهریزی کنند.
با توجه به محودودیتهوای ایون پوژوهش شوامل.7 :
لحاظنکوردن هزینوههوای معوامالتی در الگوو .1 ،امکوان
فوروشنداشووتن استقراضووی سووهام .3 ،پووراکنش بووازده از
مقوودار موودّنظر حووداکثر بووه میووزان یووک انحووراف از
استاندارد .4 ،فر

همبسوتگی صوفر بوین بوازده مودّنظر

سهام تشکیلدهندۀ صندوق و نرموالبوودن توزیوع بوازده
داراییها ،پیشنهاد میشود توسوعۀ الگوو از جنبوۀ تموامی
محدودیتهوایی انجوام شوود کوه پژوهشوگران بوه آنهوا

اشاره کردند. .

با توجه به نبود ابزارهای پوشش ریسک نظاممنود در
بازار سرمایۀ ایوران ،امکوانسونجی طراحوی قراردادهوای
آینده بر واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای شاخصی
از ابعاد فقهی و قیمتگذاری ،موضووعی جوذاب بورای

پژوهشهای آینده است. .
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