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تئوری پرتفوی مارکویتز :رویکرد کاربردی
روح اهلل فرهادی
مدیر واحد بورس کاال

مقدمه
تنوعبخشی و تشکیل پرتفوی ،ایده اصلی دانش سرمایهگذاری است .بسیاری از سرمایهگذاران و فعاالن بازار با علم و آگاهی از
مزایای تنوعبخشی ،پرتفوی خود را مطابق با اصول تنوعبخشی تشکیل نمیدهند .شاید یکی از دالیل این موضوع ،عدم اعتقاد
به تکرار تاریخ توسط سرمایه گذاران باشد ،زیرا عموماً تشکیل پرتفوی بر اساس اطالعات تاریخی بازدهی و ریسک انجام
میشود ،لذا فعاالن در بازارهای غیر کاراء به دنبال اطالعات خاص میباشند و بر اساس همین اطالعات خاص ،سهام شرکتها
را انتخاب و در آن سرمایهگذاری میکنند .در هر حال ،به عقیده محقق حتی در چنین شرایطی که سرمایهگذاران بر
شرکتهای خاصی نظر دارند ،به کارگیری اصول تشکیل پرتفوی مارکویتز به عملکرد سرمایهگذاری بهتری منجر شود .در این
تحقیق ،با مطالعه ریسک و بازدهی تاریخی  01سهم از صنایع مختلف بورس ،اصول تشکیل پرتفوی را کاربردی میکنیم و
خروجی نهایی آن یعنی تعیین وزنهای سرمایهگذاری در سهام را بهدست میآوریم .الزم به ذکر میدانیم که نمونه سهام
لحاظ شده در این تحقیق صرفاً با توجه به شناخت محقق از آن در نمونه تحقیق وارد شده و لذا سرمایهگذارانی که نظر
تحلیلی بر سهام متفاوت از سهام این تحقیق دارند نیز می توانند اصول مربوطه را بر روی آن اجراء کنند و وزنهای بهینه
سرمایهگذاری را بیابند.
مدل پرتفوی مارکویتز
در مدل مارکویتز که بر مبنای به حداکثر رساندن بازدهی و به حداقل رساندن ریسک استوار است ،همبستگی و در واقع
کواریانس بین بازدهی سهام مختلف ،نقش اساسی را ایفاء میکند .به عبارتی ،هر چه همبستگی بین بازدهی دو سهم کوچکتر
باشد ،ارزش افزوده ناشی از تشکیل پرتفوی از آن دو سهم افزایش خواهد یافت .در سادهترین شکل ،چنانچه دو سهم مختلف
برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد ،می توان از ترکیب دو سهم و تشکیل یک پرتفوی جدید ،به بازدهی باالتر و همزمان
ریسک پایینتر رسید .نمایه ( )0مجموعه پرتفویهای مختلف حاصل از ترکیب دو سهم ( Eو  )Dرا با ضرایب همبستگی
مختلف نشان میدهد .همان طور که مشخص است ،زمانی که ضریب همبستگی بین دو سهم کوچکتر میشود ،مزایای
تنوعبخشی به حداکثر میرسد .در هر حال ،حتی با وجود بیش از دو سهم نیز میتوان مجموعه مشابه با نمایه زیر را بهدست
آورد.
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نمایه ( :)1ترکیب دو سهم  Eو  Dدر پرتفویهای جدید -در شرایط همبستگی مختلف

تئوری تخصیص سرمایه
در تئوری تخصیص سرمایه که بر تئوری مارکویتز استوار است ،سرمایهگذاری دو مرحله دارد:
 .0مرحله اول تعیین فرصتهای ریسک و بازده دردسترس سرمایهگذار است .این فرصتها با مرز حداقل واریانس داراییهای
ریسکی خالصه میشود .این مرز نموداری از کمترین واریانس ممکن است که میتوان با توجه به بازده مورد انتظار پرتفوی
بهدست آورد .با داشتن بازده مورد انتظار ،واریانس و کواریانس ،میتوانیم پرتفوی حداقل واریانس (با کمترین ریسک) را برای
هر بازده مورد نظر محاسبه کنیم .نمودار این زوج انحراف معیار و بازده مورد انتظار در نمایه ( )2ارائه شده است.
نمایه ( .)2مرز حداقل واریانس سهام
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تمامی سبدهای سرمایهگذاری موجود بر روی مرز حداقل واریانس که در باالی پرتفوی حداقل واریانس کلی قرار دارند ،بهترین
ترکیبهای ریسک و بازده را فراهم میکنند و درنتیجه پرتفویهای بهینه محسوب میشود .به عبارتی ،آن بخش از مرز حداقل
واریانس که در باالی پرتفوی حداقل واریانس کلی قرار میگیرد ،مرز کارای داراییهای ریسکی نامیده میشود .برای هر
پرتفوی واقع در قسمت پایین مرز حداقل واریانس ،یک پرتفوی با انحراف معیار یکسان و بازده مورد انتظار باالتر وجود دارد که
مستقیماً باالی آن قرار گرفته است .درنتیجه ،بخش پایینی مرز حداقل واریانس غیرکاراء است.
 .2مرحله دوم سرمایهگذاری ،واردکردن دارایی بدون ریسک است .در واقع ،در اینجا بهدنبال خط تخصیص سرمایهای ()CAL
با بیشترین نسبت پاداش به انحراف معیار (یعنی ،پرشیبترین) خواهیم بود که در نمایه ( )3نمایش داده شده است.
خط تخصیص سرمایهای ( )CALکه با پرتفوی بهینه ( )Pحمایت میشود ،مماس با مرز کارا است .این خط تخصیص سرمایه
( )CALنسبت به همۀ خطوط ممکن (خطوطی که از درون مرز کاراء عبور میکنند) برتری دارد .درنتیجه ،پرتفوی  ،Pپرتفوی
بهینه است.
نمایه ( .)3خط تخصیص سرمایه ()CAL

در نهایت ،سرمایهگذار با توجه به گرایش ریسکپذیری خود ،ترکیب مناسب را از بین پرتفوی بهینه ( )Pو دارایی بدون ریسک
را انتخاب میکند و پرتفوی کامل ( )Cخود را تشکیل میدهد.
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کاربرد مدل مارکویتز و تئوری تخصیص سرمایه
برای کاربردی کردن اصول پرتفوی مارکویتز ،ابتدا  01سهم مختلف از صنایع مهم بازار سرمایه به تشخیص محقق انتخاب شده
است:
 .0سهام بانک دی و بانک انصار از صنعت بانکداری.
 .2سهام شرکت ایران خودرو ،شرکت گروه بهمن و شرکت پارس خودرو از صنعت خودرو.
 .3سهام شرکت پاالیشگاه تهران از صنعت پاالیشگاه.
 .4سهام شرکت پتروشیمی مبین ،هلدینگ نفت و گاز پتروشیمی تأمین و شرکت صنایع شیمیایی ایران از صنعت پتروشیمی.
 .5سهام شرکت فراوردههای غذایی و قند پیرانشهر از صنعت قند.
دوره زمانی تحقیق
دوره زمانی تشکیل پرتفوی ،از  0311/10/15تا  0334/00/01بوده است .همچنین ،برای محاسبه بازدهی و ریسک (انحراف
معیار) در این دوره ،از قیمتهای پایانی تعدیل شده (در برابر افزایش سرمایه و سود نقدی) در پایان هر روز استفاده شده است.
بنابراین ،مبنای اندازهگیری بازدهی و ریسک ،دورههای روزانه میباشد .همچنین ،برای سهامی که از ابتدای دوره در بورس
حضور نداشتهاند ،از اطالعات پس از پذیرش در بورس و فرابورس استفاده شده است.
دادههای مورد نیاز
دادههای مورد نیاز این تحقیق ،دادههای مربوط به قیمت پایانی روزانه تعدیل شده (در برابر افزایش سرمایه و سود نقدی) 01
سهم فوق میباشد .لذا با توجه به اینکه قیمت های پایانی تعدیل شده در برابر افزایش سرمایه و سود نقدی در نرم افزار
 TSEClientدر دسترس هستند ،نیازی به فرمول محاسبه بازدهی نمیباشد.
اندازهگیری بازدهی و انحراف معیار (ریسک) سهام
با توجه به مبنای اطالعاتی روزانه ،میانگین بازدهی روزانه و نیز انحراف معیار هر کدام از سهام نمونه ،در جدول زیر ارائه شده
است .الزم به توضیح میباشد که برای محاسبه بازدهی ،از قیمتهای پایانی تعدیل شده استفاده کردهایم و بازدهی روزانه هر
سهم با فرمول زیر محاسبه شده است:
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که

بازدهی روزانه در زمان ،t

قیمت تعدیل شده در زمان  ،tو

0

قیمت تعدیل شده روز قبل ،و  Lnلگاریتم

طبیعی است.
پس از محاسبه بازدهیهای روزانه هر سهم ،انحراف معیار بازدهیهای روزانه نیز با فرمول زیر محاسبه میشود:

که  σانحراف معیار بازدهی سهم iاٌم در دوره تحقیق،

بازدهی روزانه سهم iاٌم،

میانگین بازدهیهای روزانه سهم iاٌم و n

نیز تعداد روزهای معامالتی سهام میباشد.
در پایان ،برای هر زوج سهم ،کواریانس بازدهی را با فرمول زیر محاسبه میکنیم:

که

 ،کواریانس بازدهی سهم iاُم و jاُم،

بازدهی سهم jاُم در زمان ،t
بودهاند،

بتای سهم iاُم،

بازدهی سهم iاُم در زمان ،t

میانگین بازدهی روزانه سهم iاُم،

میانگین بازدهی سهم jاُم  n ،تعداد روزهایی است که دو سهم به طور همزمان قابل معامله
بتای سهم jاُم و
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اکسل توابع تمامی فرمولهای فوق موجود میباشد.

انحراف معیار بازدهی شاخص کل بازار است .الزم به ذکر میباشد که در
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آمارههای توصیفی بازدهی (روزانه) و ریسک (انحراف معیار)
در جدول ( ،)0خالصهای از آمارهای بازدهی مربوط به سهام را برای تشکیل پرتفوی بهینه ارائه کردهایم.
جدول ( :)1آمار توصیفی بازدهی ،ریسک و سایر معیارهای سهام و شاخص کل
سهام (نماد)

میانگین بازدهی روزانه

انحراف معیار (ریسک)

بتا

خبهمن

1811114

18121

085

خپارس

1811040

18121

0845

خودرو

1811004

18120

0840

دی

18111105

18121

085

وانصار

18111133

18103

18331

شتران

1811541

1800

4

شیران

1811313

18131

1815

مبین

18110102

18104

0812

تاپیکو

18111014

18121

0831

قپیرا

18110301

18134

183

شاخص کل (سبد بازار)

181102

181114

0

نرخ بازده بدون ریسک (ساالنه)

1822

نرخ سود استقراض (ساالنه)

1821

نرخ بازده بدون ریسک (روزانه)

18111012

نرخ سود استقراض (روزانه)

1811110
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همچنین ،در جدول ( )2ماتریس کواریانس سهام ارائه شده است.
جدول ( :)2ماتریس کواریانس بازدهی سهام
خبهمن

خپارس

خودرو

دی

وانصار

شتران

شیران

مبین

تاپیکو

قپیرا

خبهمن 18111125 18111004 18111115 18111110 18111332 18111113 18111025 18111001 18111021 18111151
خپارس 18111124 18111001 18111112 18111101 18111320 18111111 18111021 18111003 18111111 18111021
خودرو

18111123 18111011 18111111 18111100 18111302 18111111 18111001 18111013 18111003 18111001

دی

18111125 18111004 18111115 18111110 18111332 18111113 18111130 18111001 18111021 18111025

وانصار

18111101 18111110 18111150 18111141 18111220 18111314 18111113 18111111 18111111 18111113

شتران

18111100 18111313 18111220 18111011 18103111 18111220 18111332 18111302 18111320 18111332

شیران

18111104 18111104 18111141 18111321 18111011 18111141 18111110 18111100 18111101 18111110

مبین

18111101 18111111 18111033 18111141 18111220 18111150 18111115 18111111 18111112 18111115

تاپیکو

18111123 18111113 18111111 18111104 18111313 18111110 18111004 18111011 18111001 18111004
بنابراین ،در مرحله اول با بکارگیری تئوری پرتفوی مارکویتز ،ابتدا مرز کاراء را با استفاده از نرم افزار  MATLABبرای 01سهم
رسم میکنیم.
نمایه ( :)4منحنی مرز کاراء (11سهم)

در مرحله دوم ،با فرض نرخ بازده بدون ریسک ساالنه  18111012( %22روزانه) و نرخ بهره ساالنه وام معادل %21
( 18111101روزانه) و نیز در نظر گرفتن درجه ریسکگریزی معادل  ،4خط تخصیص سرمایه (نمایه  ،)5نسبتهای بهینه
سرمایهگذاری در 01سهم ،و ترکیب دارایی بدون ریسک و پرتفوی بهینه در پرتفوی کامل سرمایهگذار به صورت زیر به دست
میآید.
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نمایه ( :)5مرز کاراء و خط تخصیصی سرمایه

جدول ( :)3وزن سهام در پرتفوی بهینه
سهام (نماد)

وزن در پرتفوی بهینه

بازده روزانه تاریخی

بازده وزنی

خبهمن

1811

1811114

1

خپارس

181150

1811040

18111111130

خودرو

1811

1811004

1

دی

1811

18111105

1

وانصار

1811

18111133

1

شتران

181253

1811541

18111040332

شیران

183513

1811313

18110343341

مبین

185001

18110102

18111352312

تاپیکو

1811

18111014

1

قپیرا

180151

18110301

18111211013

جمع

%011
بازده روزانه پرتفوی بهینه

1811205

انحراف معیار پرتفوی بهینه

181041

وزن استقراض در

وزن پرتفوی بهینه در

پرتفوی کل

پرتفوی کل

-1115

2115

بازده پرتفوی کل

111148

انحراف معیار
پرتفوی کل

111310

0

بازده روزانه پیشبینی شده برای پرتفوی بهینه تشکیل شده برابر با  1811205میباشد که در صورت تبدیل آن به بازده ساالنه،
خواهیم داشت:

همچنین ،در صورت امکان استقراض با نرخ  ،%21سرمایهگذار میتواند عالوه بر سرمایهگذاری سرمایه خود در پرتفوی بهینه،
به میزان  %005سرمایه نیز استقراض کند و در پرتفوی بهینه سرمایهگذاری کند و بازده روزانه معادل ( 181141بازده ساالنه
معادل  )181141×251=%021دست یابد .البته تحقق این بازده مشروط به تکرار تاریخ در آینده میباشد!
جمعبندی و نتیجهگیری
ضربالمثل تاریخی "تخممرغهای خود را در یک سبد نگذارید" ،مبنای علمی قوی در دانش سرمایهگذاری دارد که در دهه
 ،0351شخصی به نام مارکویتز مدلهای ریاضی آنرا توسعه داد .ایده اساسی در تئوری مارکویتز ،به حداکثر رساندن بازدهی و
همزمان به حداقل رساندن ریسک است .زمانیکه تئوری مارکویتز را با تئوری تخصیص سرمایه ترکیب کنیم ،نتایج
سرمایهگذاری شگفتآوری بهدست میآید .در تحقیق حاضر ،با انتخاب 01سهم از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ،از مدل
مارکویتز برای تعیین پرتفوی بهینه استفاده کردیم .نتایج نشان داد پرتفوی بهینه با حداقل رساندن انحراف معیار بازدهی،
بازدهی به مراتب باالتر از تکتک سهام ارائه کرد .همچنین ،با اضافه کردن امکان استقراض ،تئوری تخصیص سرمایه ،استقراض
و سرمایهگذاری آن در پرتفوی بهینه را پیشنهاد داد .در هر حال ،تمامی نتایج این تحقیق بر اساس اطالعات تاریخی بهدست
آمده است و چنانچه شخصی بتواند با قضاوتهای ذهنی ،بازدهی و ریسک سهام را به شکل دیگری پیشبینی کند ،نتایج
بهدست آمده تفاوت خواهد کرد .در واقع ،نتایج به کیفیت اطالعات ورودی به مدل بستگی دارد .همچنین ،به خوانندگان و
استفادهکنندگان از نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد با مشورت صاحبنظران ،عالوه بر  01سهم انتخاب شده در این تحقیق،
سهام دیگری را نیز در نمونه وارد کنند و نتایج را مقایسه کنند ،آنچه که اتفاق خواهد افتاد ،افزایش عملکرد سرمایهگذاری
است!

