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 -1مقدمه

صندوقهای قابل معامله1صندوقهای سرمایهگذاری هستند که به راحتی قابل خرید و فروش بوده و برای هر دو گروه سرمایهگذاران نهادی و
خرده فروشی جذاب میباشند .به طور کلی ویژگیهای کلیدی که باعث انتخاب این نوع صندوقها میشوند ،عبارتندز :نقدینگی و تنوع ریسک
( ،)Gad & Andrikopolos, 2019چنانکه موجب تقلیل ریسک سرمایهگذاری میگردند .در چنین شرایطی به نظر میرسد بتوان با تبعیت
از نظریه مدرن پرتفوی ،پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوقهای سرمایهگذاری ،بر مزایای تنوعبخشی حاصل از این قبیل واسطههای مالی
افزود (.)Sinaei, Mehrabi, Basirzade, & Samandar, 2016
در بهترین شرایط سرمایه گذاران چه بزرگ و چه کوچک برای بررسی اجمالی ،عالوه بر عملکرد صندوق ،ریسک تعدیل شده با بازده را
نیز در نظر میگیرند .از سوی دیگر ،مدیران صندوق عالقمند به دانستن این خواهند بود که به طور کلی چرا /چگونه عملکرد خوب یا ضعیف
دارند ،همچنین در جنبههای مختلف ،مدیریت صندوق را با همتایان خود مقایسه میکنند .با این حال انتخاب این صندوقها ،به عنوان یک
انتخاب گسترده از بین تعداد زیادی از گزینههای پیشنهادی ،یک کار آسان نیست (.)Galagedera, Roshdi, Fukuyama, & Zhu, 2018
بنابراین مهم است که به درستی عملکرد گذشته صندوق را با مقایسه آن با عملکرد صندوقهای دیگر تجزیه و تحلیل کنیم ( Grau-Carles,

.)Doncel, & Sainz, 2019
عالوه بر این اغلب روشهای تصميمگيري چند شاخصه ،تصميمگيرنده را با ريسك خنثي در نظر ميگيرند؛ حال آنکه در دنياي واقعي
ريسكپذيري افراد متفاوت است و در نظر نگرفتن اين موضوع میتواند به جوابهايي منجر شود كه با ترجيحات تصميمگيرنده منطبق نيست.
همچنین روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر 2نسبت به ساير روشها به اطالعات كمتري احتياج دارد و وزندهی به شاخصها و ارزیابی گزینهها
نيز بدون نياز به روش ديگري ،طي اين فرآيند انجام ميگيرد ( .)Mehrgan, Sadeghi- Moghadam, & Emamat, 2018بنابراین مسئلهای
که در این پژوهش با آن مواجه میشویم این است که عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران را ضمن در
نظر گرفتن ریسکپذیری سرمایهگذار ،توجه به مطلوبیت در امر تصمیمگیری و شاخصهای چندگانه از تئوریهای مدرن و پست مدرن پرتفوی
ارزیابی کنیم ،از این رو يك رويكرد تركيبي شامل روشهای خوشهبندی و تجميع مطلوبيتهای تمايزگر جهت مشخص نمودن تابع مطلوبیت
نهایی ،کل و حد آستانه مطلوبیت کل در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به منظور رتبهبندی و تشکیل پرتفویی از این صندوقها که تاکنون
در ایران در این زمینه پژوهشی انجام نگرفته ،بکار گرفته شده است.
ساختار مقاله بدین شرح است که در بخش دوم ادبیات موضوع و در بخش سوم پیشینه پژوهش پیرامون ارزیابی عملکرد صندوقهای
سرمایهگذاری و روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بیان میشود .در بخش روششناسی ،چارچوب پژوهش و روشهای  kمیانگین و تجمیع
مطلوبیتهای تمایزگر شرح داده میشوند .در بخش یافتهها ،مدلسازی و آزمونهای انجام شده ،آورده شده و نهایتا ً نتیجه پژوهش و پیشنهادها
بیان میگردد.
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مبانی نظری
تئوری مدرن و پست مدرن پرتفوی

مارکویتز ( )1952مدلی برای تخصیص بهینه ثروت یک فرد بین داراییهای ریسکی ابداع نمود .این مدل ،تنها بر دو عامل بازده مورد انتظار و
واریانس تمرکز داشت و بر پایه این فرض بود که سرمایهگذاران ریسکگریز هستند .نظریه فرا مدرن پرتفوی براساس رابطه بازدهی و ریسک
نامطلوب به تبیین رفتار سرمایهگذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه میپردازد ( .)Niknia, 2013نظریه مدرن پرتفوی 3بر این فرض استوار

)Exchange Traded Fund (ETF

)Utililes Additves Discrimintes (Utadis

)Modern Portfplio Theory (MPT
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است که توزیع بازدهها نرمال است .اما امروزه تحقیقات صورت گرفته در بازارهای نو ظهور حاکی از غیر نرمال بودن توزیع بازدههاست .بر این
اساس ،نظریه فرا مدرن پرتفوی 4مطرح شد .این نظریه بین نوسانهای مطلوب و نامطلوب حول میانگین یا هدف مورد نظر تمایز قائل میشود.
این نظریه ،نوسانهای پایینتر از نرخ بازده هدف را مشمول ریسک میداند و نوسانهای باالتر از این نرخ را فرصت سرمایهگذاری تلقی میکند
(.)Sadegi-Mogadam, Alibakhshi, & Khalili, 2015
تئوری قیمتگذاری داراییهای سرمایهای
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5

نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی ،مدلی را برای قیمتگذاری داراییهای ریسکدار استخراج میکند .خروجی نهایی این نظریه،
به نام تئوری قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،این امکان را فراهم میسازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسکدار تعیین شود .عامل اصلی که
منجر به بسط نظریه بازار سرمایه میشود ،مفهوم دارایی بدون ریسک است ( .)Raei & Puyanfar, 2004تئوری قیمتگذاری داراییهای
سرمایهای بر اين فرض استوار است كه سرمايهگذاران با علم به نظريه پرتفوي و كاهش ريسك غیر سیستماتیک از طريق تنوعبخشي ،از آن
در جهت ايجاد پرتفوي كارا بهره ميجويند و هريك بسته به درجه ریسکگريزی ،پرتفوي متفاوتي را ايجاد میکنند ( Hoseini & Hamidi,
.)2016
 -2-3تئوری

مطلوبیت6

فرض نیومن و مورگن اشترن این است که هر تصميم مستلزم میزان معینی ریسک است و تصمیمگیرنده از میان گزینههای مختلف تصمیم،
گزینهای را برمیگزیند که مطلوبیت مورد انتظارش را حداکثر کند .از آنجا که ریسکپذیری افراد متفاوت است ،انتخاب مناسب سرمایهگذاری
از یک فرد یا شرکت نسبت به فرد یا شرکت دیگر متفاوت خواهد بود .سنجش ریسک افراد با توجه به تئوری مطلوبیت انجام میشود .آنچه
استفاده از تئوری مطلوبیت را از دیگر تکنیکهای تصمیمگیری گفته شده متفاوت میکند ،در نظرگرفتن روحیات و میزان ریسکپذیری افراد
در تصمیمگیری است (.)Mehrgan & Mehrgan, 2017
با توجه به مطالب فوق ،این مطالعه به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:
 )1رتبهبندی ،ارزیابی عملکرد و تشکیل پرتفویی از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
مدل ترکیبی متشکل از روش خوشهبندی و روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر چگونه است؟
 )2شاخصهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده برای تفکیک صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگرکدام است؟
 )3تابع مطلوبیت نهایی و کل در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر برای رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
اوراق بهادار تهران به چه صورت است؟
 )4حد آستانه مطلوبیت کل در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر برای تفکیک صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله کدام است؟

 -3پیشینه پژوهش

سینایی و همکاران ( )1393در پژوهش خود با به کار بردن تحلیل خوشهای به ارزیابی عملکرد و رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری پرداختند.
 15صندوق سرمایهگذاری در قالب دو خوشه با عنوان صندوقهای با عملکرد خوب و صندوقهای تهاجمی ،به عنوان صندوقهای سرمایهگذاری
برتر تعیین شد ،به نحوی که صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات در اولین رتبه و صندوق سرمایهگذاری آتیه نوین در آخرین رتبه
قرار میگیرند ( .)Sinaei, Basirzad, & Samandar, 2014منشادی و همکاران در پژوهش خود ( )1393به طبقهبندی تأمینکنندگان شرکت
ساپکو براساس شاخصهای عملکرد با استفاده از روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر پرداختهاند .در این پژوهش از دو سناریو جهت مدلسازی
)Post Modern Portfolio Theory (PMPT
)Capital Asset Pricing Model (CAPM
Utility Theory
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استفاده شده است .پس از حل مدل و انجام آزمون مدل  ،دقت مدل در دو سناریو باهم مقایسه گردید .مطلوبیت نهایی و حد آستانههای
مطلوبیت به دست آمده از حل مدل ،در سناریویی که دقت باالتری داشت ،مبنای محاسبه مطلوبیت کل تأمینکنندگان و طبقهبندی آنها
قرار گرفت ( .)Manshadi, Mehregan, & Safari, 2015مهرگان و همکاران ( )1397رویکرد ترکیبی خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای
تمایزگر را در تشکیل سبد سرمایهگذاری بکار بردند .نتایج نشان داد ،چارچوب ترکیبی استفاده شده نتایج مناسبی ارائه میکند و شاخص بازده،
نقش شایان توجهی در سبد سرمایهگذاری داشته است (.)Mehrgan et al., 2018
پنداراکی و همکاران ( )2005به ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با استفاده از روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر پرداختند.
در این مطالعه ،صندوقهای مشترک شناسایی شده در گروه اول (صندوقهای با عملکرد باال) به عنوان مناسبترین انتخاب سرمایهگذاری در
نظر گرفته میشوند ( .)Pendaraki, Zopounidis, & Doumpos, 2005گریکو و همکاران ( )2012رگرسیون ترتیبی قوی ،برای تصمیمگیری
چند معیاره با بکارگیری گروه یوتا و گروه یوتادیس را ارائه کردند .آنها دو سطح قطعی برای نتایج در نظر گرفتند که سطح اول مربوط به نتایج
ضروری که توسط تصمیمگیرنده فراهم میشود و سطح دیگر به توافق تصمیمگیرندهها برای یک عایدی مشخص اشاره دارد .از همین رو ،توافق
و عدم توافق بین تصمیمگیرندهها بررسی شده است ( .)Greco, Kadziński, Mousseau, & Słowiński, 2012اسماعیلیان و همکاران
( )2016یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر توسعه یوتادیس چند جملهای و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات-ژنتیک را به کار گرفتند .نتایج حاصل
از اجرای این مدل بر روی مجموعه دادههای مختلف و مقایسه عملکرد آن با سایر روشهای پیشین نشاندهنده کارایی باالی روش پیشنهادی
است ( .)Esmaeilian, Shahmoradi, & Vali, 2016شریل و استارک ( )2018عوامل تعیینکننده انحالل شرکتهای صندوقهای سرمایه-
گذاری قابل معامله را بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند در حالی که صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله وابستگی نسبتا ً بیشتری به هدف
سرمایهگذاری خوب ،نشان میدهند ،صندوقهای مشترک ،وابستگی بیشتری به عملکرد خاص صندوق خود نشان میدهند & (Sherriell
).Stark, 2018

 -4روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی بوده و به کلیه سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی ،مشاوران سرمایه-

گذاری و کارگزاریها در تشخیص بهتر صندوقهای سرمایهگذاری با در نظر گرفتن میزان ریسکگریزی سرمایهگذاران مختلف و مطلوبیت در
امر تصمیمگیری کمک میکند.
جامعه آماری در این پژوهش ،متشکل از تمامی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .بر این اساس تمام صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله که حائز شرایط زیر باشند انتخاب شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
 صندوقهای سرمایهگذاری قابل معاملهای که اطالعات مالی آنها از تاریخ تأسیس تا  1397/09/30به طور کامل در دسترس باشند. صندوقهایی که از زمان تأسیس تا تاریخ  1397/09/30در بورس اوراق بهادار تهران بر روی آنها معامله انجام گیرد.بر این اساس و با در نظر گرفتن محدودیت های فوق ،به دلیل در دسترس نبودن اطالعات ،از بین  32صندوق سرمایهگذاری قابل
معاملهای که در ایران از فروردین سال  92تا پایان آذرماه سال  97در ایران تاسیس شده 26 ،صندوق قابل معامله انتخاب شده و مورد بررسی
قرار گرفت .از آنجاییکه هرقدر حجم جامعه کوچک تر باشد نسبت بیشتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد و هرقدر حجم جامعه
بزرگتر باشد نسبت کمتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد ،اگر حجم جامعه کوچک باشد تقریبا ً باید کل جامعه را به عنوان نمونه
انتخاب کرد ،یعنی باید از روش سرشماری استفاده کرد ( .) Amidi, 2009لذا در این پژوهش به دلیل اینکه حجم جامعه مورد نظر کوچک
است ( 32صندوق) با استفاده از روش سرشماری ،کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد .پس از تعیین نمونه ،فرآیند حل مدل چندین بار
تکرار گردید اما به دلیل مساوی بودن تعداد گزینههای مجموعه مرجع ،نمونههای آزمون و تعداد کل گزینهها در هر دامنه در طبقهبندی
دامنههای فرعی ،با این تعداد صندوق به عنوان نمونه انتخاب شده ،فرآیند حل مدل با مشکل مواجه شده و به نتیجه مطلوبی نرسید که نهایتا
موجب گردید یک صندوق از نمونه انتخاب شده حذف گردیده و  25صندوقی که در جدول  8آورده شده به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب
گردد که برای نمونه انتخاب شده ،خوشهبندی انجام گرفت به طوری که  3صندوق در طبقه اول و  22صندوق در طبقه دوم قرار دارند .در
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مرحله دوم  3گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده ،ریسک و بتای پرتفوی) ،معیارهای مدرن (نسبتهای شارپ ،ترینر،
جنسن و مودیلیانی-میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا ،سورتینو ،کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به کار رفته در پژوهشهای
پیشین برای صندوقهای نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخصهای مذکور ،به روش  kمیانگین ،خوشهبندی انجام گرفت ،سپس تعداد
بهینه گروهها با استفاده از معیار میانگین ضریب نیمرخ و همچنین معیار دیویس-بولدین تعیین شد و با استفاده از روش  kمیانگین7خوشهبندی
گزینهها به عنوان رویکردی پیرامون ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله انجام گرفت .از آنجا که در حوزه سرمایهگذاری به
طور عمده فرض میشود که افراد ریسک گریز هستند از تابع مطلوبیت مقعر استفاده شده است .در مرحله سوم این پژوهش ،پس از انجام
محاسبات روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر و حل مدل اولیه ،به منظور دستیابی به جوابهای بهتر ،تحلیل پسبهینگی انجام گرفت .پس از
انجام تحلیل پسبهینگی وزن شاخصها و مطلوبیت گزینهها تعیین شد .در این مرحله به منظور اعتبارسنجی نتایج آزمون صحت ،نتایج
طبقهبندی و آزمون خطای طبقه بندی انجام شد .با توجه به نتایج ،طبقهبندی به دست آمده دارای اعتبار بوده و قابل قبول است .در پایان با
در نظر گرفتن گروه اول ،سبد سرمایهگذاری تشکیل شد.
نرمافزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارتاند از :نرمافزار ( )MATLABبرای خوشهبندی به روش  kمیانگین و محاسبه معیارهای
تفکیک ضریب نیمرخ و معیار دیویس-بولدین و نرمافزار ( )GAMSو ( )Excelبرای انجام محاسبات تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر.
-4-1

روش  kمیانگین

در این روش ،ابتدا گزینهها به صورت تصادفی به  kخوشه تقسیم میشوند .در گام بعد ،فاصله هریک از گزینهها از مرکز خوشه خود محاسبه
میشود .در صورتی که فاصله گزینه مورد نظر از میانگین خوشه خود زیاد و به خوشه دیگری نزدیکتر باشد ،این گزینه به خوشهای که
نزدیکتر است اختصاص مییابد .این کار آن قدر تکرار میشود تا تابع خطا حداقل شود ،و یا اعضای خوشهها تغییر نیابد .اگر  Dمجموعه
دادهها با  nگزینه باشد ،و  … ، 𝐶2 ،𝐶1و 𝑘𝐶 بیانگر  kخوشه مجزای  Dباشند ،در این صورت تابع خطا ) (EFمجموع فواصل هر گزینه از مرکز
خوشه خودش تعریف میشود:

k

))  d ( X ,  (C
i

( )1

= EF

i =1xci

که در آن  µنشاندهنده مرکز (میانگین) خوشه و )) 𝑖𝐶( d(X, µفاصله هر گزینه از مرکز خود است .فاصله هر گزینه از خوشه خود میتواند
بر پایه روش اقلیدسی یا روشهای دیگر محاسبه شود ).(Momeni, 2011
-4-2

روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

هدف روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر ،ماکزیممسازی ثبات بین طبقهبندی برآورد شده و از پیش تعیین شده  Cاست که توسط برخی از
تکنیکهای برنامه-نویسی ریاضی انجام میشود ) .(Esmaeilian et al., 2016این مدل تابع مطلوبیت کلی را با استفاده از معیارهای مختلف
شکل میدهد و طبقهبندی را بر اساس تابع مطلوبیت کلی و آستانه مطلوبیت به دست آمده از مدل انجام میدهد ،خالصهای از روش تجمیع
مطلوبیتهای تمایزگر در زیر آورده شده است ).(Doumpos & Zopounidis, 2002
فرض کنیم  Xمجموعهای شامل  mگزینه ]  𝑋 = [𝑥1 , … , xmباشد که یک گروه ثابت از شاخصهای ارزیابی شامل ) 𝑛𝑔 𝑔 = (𝑔1 , 𝑔2 , … ,

را توصیف میکند .گزینههای در نظر گرفته شده توسط تصمیمگیرنده در  qگروه )  (𝐶1 , … , Cqطبقهبندی میشوند .که گزینههای موجود در
گروه  C1دارای باالترین امتیاز و گزینههای موجود در گروه  Cqدارای پایینترین امتیاز می باشند .تابع مطلوبیت ،تابعی یکنواخت در محدوده
( )0,1است ،که یک تابع مطلوبیت نهایی )  𝑢𝑖 (gjiبرای هر گزینه  xjدر ارزیابی  giشاخص ،تشکیل میدهد .تابع مطلوبیت تجمیعی هر گزینه،
که عملکرد کلی آن گزینه را در ارتباط با تمامی شاخصها) 𝑗𝑔(𝑈 نشان میدهد طبق رابطه( )2محاسبه میشود:

k-means

7

84

تشکیل پرتفویي از صندوقهای قابل معامله با رویکرد ترکیبي خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

n

) U ( g ) =  Pi ui ( g i

() 2

i =1

که 𝑖𝑃 بیانگر وزن شاخص است که در محدوده ( )0,1بوده و ) 𝑔𝑖 (𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = 1و ) 𝑖𝑔( 𝑖𝑢 تابع مطلوبیت نهایی شاخص 𝑖𝑔 است.

با توجه به تابع مطلوبیت کل و مقادیر حد آستانه ،گزینهها در گروههای  1تا  qطبقهبندی میشوند 𝜎𝑗 .نشاندهنده سطح خطای

طبقهبندی برای گزینههای  𝑗𝑡ℎاست .اگر طبقهبندی صحیح باشد  𝜎𝑗 = 0در غیر این صورت یک مقدار بزرگتر از صفر در نظر گرفته میشود.
مقدار کلی خطاها با رابطه( )3محاسبه میشود:

  x j  C k  j 

mk
k =1 


q

 = 

( )3
که  qتعداد طبقهها و 𝑘𝑚 تعداد عناصر موجود در طبقه

𝑡ℎ

+

𝑘 است .سطح باالتر از حد پایین طبقه با 𝜎 و سطح باالتر از حد باالی طبقه با

 𝜎 −نشان داده میشود .این دو خطای طبقهبندی طبق رابطه ( )4نشان داده میشوند:
()4

 +j = max0, u k − U ( x j ), x j  C k , k = 1,2,..., q −1

 = max 0, U ( x j ) − u k −1 , x j  C k , k = 1,2,..., q
_
j

همچنین خطای کل برای هر گزینه  𝜎𝑗 = 𝜎𝑗+ + 𝜎𝑗−است .تابع هدف مدل ریاضی یوتادیس به دنبال حداقل کردن خطای طبقهبندی
است ،که به عنوان مدل ریاضی به وسیله برنامهریزی خطی طبق رابطه( )5تعریف میشود:

()5

q 
 x j  C k ( J+ +  J_ ) 
min Z =  
mk
k =1 



s.t

U ( x j ) − u1 +  +j   1x j  C1
)U ( x j ) − u k −1 +  +j   1x j  C k (k = 2,3,..., q − 1
)U ( x j ) − u k −1 +  −j  −  2 x j  C k (k = 2,3,..., q − 1
U ( x j ) − u q −1 +  −j  −  2 x j  C1

U (g * ) = 1
U (g* ) = 0

u k − u k −1  sk = 1,2,..., q − 2
 𝛿1و  𝛿2مقادیر ثابت و مثبتی هستند که به منظور اجتناب از قرار گرفتن روی آستانه در حالتی که 𝑘𝑢 = ) 𝑗𝑔(𝑢 است ،در سمت راست

محدودیت اضافه شدهاند 𝑔∗ .و ∗𝑔 به ترتیب معرف حداقل و حداکثر مقدار شاخص 𝑖𝑔 است و با توجه به مجموعه گزینههای تحت بررسی
مشخص میشود .همچنین  sیک مقدار ثابت مثبت است به طوریکه  ،𝑠 > 𝛿1 , 𝛿2در واقع این محدودیت ترتیب طبقات را از بهترین ) (𝐶1
به بدترین ) 𝑞𝐶( تضمین میکند و در نهایت ،گزینههای با مطلوبیت بیشتر به بهترین طبقات تخصیص مییابند.

مدل برنامهنویسی ریاضی یوتادیس یک فرم غیرخطی دارد .این به دلیل تعریف تابع مطلوبیت تجمیعی با دو پارامتر مجهول است که
عبارتندز :وزن معیارها و آستانه مطلوبیت .همچنین این منجر به محدودیتهایی میشود که شکل غیرخطی میگیرند .میدانیم که فرآیند حل
مسئله برنامهریزی غیرخطی میتواند دست و پاگیر باشد .برای غلبه بر این مشکل ،دامپوس و زوپونیدیس یک مدل را پیشنهاد کردند ،آنها
تابع مطلوبیت تجمعی را بازنویسی کردند و به سادگی ) ui (giرا با ) piui (giجایگزین کردند و سپس مطلوبیتهای نهایی را به عنوان تابع
خطی تکهای ،مدلسازی کردند .این رویکرد ،تخمینی از توابع مطلوبیت نهایی را ارائه میدهد .بنابراین مسئله میتواند به شکل خطی حل
شود) .(Doumpos & Zopounidis, 2002البته این تقریب با دقت کمتر است .تابع منفعت صعودی به شکل رابطه( )6تعریف میشود:
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n
'
'
U
(
x
)
=
) u i ( g ji

j

i =1

' 
) u ( g =  i u i ( g ji
)  i ji
'
u i ( g i* ) = 0
'
u i ( g i* ) =  i

()6

به منظور مطالعه دیگر جزئیات محاسباتی و ایجاد تابع مطلوبیت نهایی خطی و تبدیل مدل ریاضی یوتادیس به مدل برنامهنویسی
خطی ،مقاله (دامپوس و زوپونیدیس ( )2002و زوپونیدیس و دامپوس ))2001( 8ارجاع داده میشود.
سه متغیر روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر توسط دامپوس و زوپونیدیس پیشنهاد شده است .برای دستیابی به تفکیکپذیری باال و
توانایی پیشبینی ،روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر دارای سه نوع معیار مختلف تمایز است :متغیر اول فواصل بین گزینههای با طبقهبندی
صحیح و آستانه های مطلوبیت که باید برای رسیدن به حداکثر تمایز ممکن ،ماکزیمم شود را در بر میگیرد .متغیر دوم مطابق با فرمول
برنامهنویسی عدد صحیح مختلط برای به حداقل رساندن تعداد دستهبندی نادرست به جای اندازه آنها است .در نظر گرفتن اندازه انحراف از
آستانه مطلوبیت به عنوان معیار تمایز ممکن است منجر به نتایج بهینه تمایز شود .در نهایت ،متغیر سوم با هدف به حداقل رساندن تعداد
طبقهبندی نادرست و به حداکثر رساندن فواصل گزینههای با طبقهبندی صحیح از آستانه مطلوبیت ،متغیر اول و دوم را ترکیب میکند و هدف
آن به حداقل رساندن تعداد دستهبندی نادرست و به حداکثر رساندن فواصل بین گزینههای طبقهبندی صحیح از آستانه مطلوبیت است
).(Pendaraki et al., 2005

نمودار  .1تابع مطلوبیت نهایی

مأخذ( :مهرگان و مهرگان)2017 ،

Figure 1 .Final utility function
Source: Mehrgan & Mehrgan, 2017

 -5یافتههای پژوهش
- 5- 1

روش  kمیانگین

گام نخست در خوشهبندی به روش  kمیانگین ،تعیین تعداد بهینه گروههاست .برای این منظور میتوان از معیارهایی نظیر میانگین ضریب
نیمرخ و دیویس-بولدین استفاده کرد ) .(Momeni, 2011در ادامه به توضیح هریک از این معیارها پرداخته میشود.

Zopounidis & Doumpos

8
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معیار میانگین ضریب نیمرخ

از آنجا که هرچه مقدار میانگین ضریب نیمرخ بیشتر باشد ،بهتر است؛ تعداد بهینه گروهها  2در نظر گرفته میشود .مقدار  0/4438برای
میانگین ضریب نیمرخ ،نشاندهنده ساختار نسبتا ً قوی خوشهبندی است.
جدول  .1میانگین ضریب نیمرخ خوشههای مختلف

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 1 .The Average Profile Coefficient of Different Clusters
Source: Research calculations

5

4

3

2

تعداد خوشه

0/3492

0/2711

0/2022

0/4438

میانگین ضریب نیمرخ

نمودار  .2مودار نیمرخ در حالت دو خوشه
مأخذ :محاسبات تحقیق

Figure 2 .Semicircular Diagram in Two Cluster Mode
Source: Research calculations

- 5- 1 - 2

معیار اعتبار دیویس-بولدین

از آنجایی که هرچه معیار دیویس-بولدین کمتر باشد ،بهتر است؛ تعداد خوشه بهینه ،براساس این شاخص نیز ،زمانی است که  2خوشه داشته
و مقدار این معیار برای حالت  2خوشه  0/6688بوده و نتیجه به دست آمده از معیار میانگین ضریب نیمرخ را تائید میکند.
جدول  .2معیار دیویس -بولدین خوشههای مختلف

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 2 .Davis – Bolden Criterion Different Clusters
Source: Research calculations

5

4

3

2

تعداد خوشه

0/7513

0/8748

1/1352

0/6688

معیار دیویس -بولدین
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نمودار  .3نمودار دیویس -بولدین خوشههای مختلف
مأخذ :محاسبات تحقیق

Figure 3 .Davis-Boldin Diagram of Different Clusters
Source: Research calculations

- 5- 2

مدلسازی تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

نخستین گام در مدلسازی روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر ،تعیین مجموعه مرجع است .بدین منظور ،با استفاده از نتایج به دست آمده
از روش تحلیل خوشهای  kمیانگین ،مجموعه مرجع مدل تجمیع مطلوبیت های تمایزگر مشخص شد .از آنجا که معیارهای ضریب نیمرخ و
دیویس -بولدین ،مقادیر بسیار خوبی را برای تعداد دو گروه نشان دادند ،مدلسازی بر اساس دو گروه انجام شد.
برای مدلسازی ،ابتدا  20صندوق به طور تصادفی انتخاب شدند و  5صندوق دیگر برای آزمون مدل مد نظر قرار گرفتند .به منظور محاسبه
مطلوبیت های نهایی در هر شاخص ،ابتدا بایستی حداکثر و حداقل مقدار هر شاخص تعیین شده و حداکثر و حداقل مطلوبیت متناظر با این
مقادیر ،محاسبه شوند .این مقادیر برای شاخص ریسک که یک شاخص کاهشی (با جنبه منفی) است ،طبق روابط زیر است:

g i* = min[ g ji ] = 0.129
x j 

() 7

,

g i* = max[ g ji ] = 5
x j 

u i ( g i * = 5.365) = 0

u i ( g i* = 0.129) = 1

() 8
سپس باید دامنههای فرعی تعیین شوند .برای تعیین دامنههای فرعی دو راه وجود دارد:
 )1تعیین دامنههای فرعی با فواصل مساوی
 )2تعیین دامنه های فرعی با فواصل نامساوی و تعداد گزینههای مساوی در هر دامنه؛

که در این پژوهش برای تقسیمبندی دامنههای فرعی از روش دوم استفاده شده است ،چرا که با استفاده از روش اول ،تعداد صندوقها در
برخی از بازههای فرعی صفر میشد .همچنین در این مرحله ،از پنج دامنه فرعی استفاده شده است .نمودار  4دامنههای فرعی تعیین شده برای
شاخص ریسک (شاخص با جنبه منفی) را نشان میدهد .برای سایر شاخصها نیز تقسیمبندی طبق همین روال انجام شده است.
0/129
4

0/850

0/629
4

1/818

1/314
4

4

5/365
4

نمودار  .4دامنههای فرعی و تعداد صندوقهای هر دامنه در مجموعه مرجع (شاخص ریسک)
مأخذ :محاسبات تحقیق

)Figure 4 .Sub-Domains and the Number of Boxes in Each Domain in the Reference Collection (Risk Index
Source: Research calculations
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حال با تعیین دامنههای فرعی و با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت تصمیمگیرنده ،میتوان فرم خطی تابع مطلوبیت نهایی را برای هر
شاخص ،تخمین زد .از آنجا که در ادبیات رشته مالی ،فرض بر آن است که سرمایهگذار ،ریسکگریز است ،در این پژوهش ،از توابع مطلوبیت
ریسکگریز استفاده شده است .و برای حل مدل از نرمافزار ( )GAMSاستفاده شده است.

Min Z = ( +  +  +  +  +  +  +  10− +  13− +  14− +  15− +  16−
−
9

()9

−
8

−
7

−
6

−
3

−
1

−
2

+  17− +  19− +  22− +  23− +  24− +  25− ) / 18 + ( 18+ +  20+ ) / 2

s.t.

* w11 + 0.925 * w12 + w21 + w22 + w23 + w24 + 0.198 * w25 + w31 + w32 + 0.265
w33 + w41 + w42 + 0.702 * w43 + w51 + w52 + 0.247 * w53 + w61 + w62 + 0.207
* w63 + w71 + w72 + 0.160 * w73 + w81 + ww82 + 0.185 * w83 + w91 + w92 + 0.3
49 * w93 + w101 + w102 + 0.668 * w103 + w111 + w112 + w113 + 0.573 * w114 − u

()10

−  1_  −0.001
w11 + w12 + w13 + w14 + w15 + w21 + w22 + w23 + w24 + w25 + w31 + w32 + w3
3 + w34 + w35 + w41 + w42 + w43 + w44 + w45 + w51 + w52 + w53 + w54 + w55
w61 + w62 + w63 + w64 + w65 + w71 + w72 + w73 + w74 + w75 + w81 + ww82 +
w83 + w84 + w85 + w91 + w92 + w93 + w94 + w95 + w101 + w102 + w103 + w104
+ w105 + w111 + w112 + w113 + w114 + w115 = 1
 +j  0
,
 −j  0
j = 1,2,..., m

()11

()12
- 5- 3

p = 1,2,..., m

i  1,2,..., ai − 1

,

wip  0

تحلیل پسبهینگی

پس از ارائه مدل یوتادیس ،نوبت به حل آن توسط نرمافزار ( )GAMSمیرسد که پس از حل مدل توسط نرمافزار ،تمام متغیرهای خطا

) (𝜎𝑗− ,𝜎𝑗+

مقدار صفر گرفتند و حالت جواب بهینه چندگانه ایجاد گردید ) .(Doumpos & Zopounidis, 2002بنابراین با توجه به صفر شدن مقدار
بهینه ) ∗ 𝑧( و همچنین صفر شدن وزن برخی شاخصها ،مراحل پسبهینگی انجام شد .هدف از تحلیل پسبهینگی ،شناسایی جوابهای نزدیک
به بهینه است .یا به عبارتی جهت به دست آوردن مقادیر دقیقتر 𝑡𝑖𝑤 و مقادیر حد آستانه ،نیازمند انجام تحلیل حساسیت برای هرکدام از
آنها است یعنی به ازای تعداد شاخصها و تعداد حد آستانه ها ،آزمون تحلیل حساسیت وجود خواهد داشت .آزمون تحلیل حساسیت بدین
صورت است که در تابع هدف ،متغیرهای مربوط به شاخص مورد نظر که آزمون برای آن انجام شد ،ضریب یک خواهند گرفت و سایر متغیرها
در تابع هدف ،مقدار صفر خواهند داشت.
- 5- 3 - 1

تحلیل پسبهینگی برای حد آستانه مطلوبیت

تحلیل پس بهینگی حد آستانه مطلوبیت ،در پی حداکثر کردن حد آستانه مطلوبیت با در نظر گرفتن محدودیتهای قبلی و همراه با یک
محدودیت جدید است .در این تحلیل ،تابع هدف مدل اصلی تبدیل به محدودیتی شد که کوچکتر مساوی مقدار بهینهاش به عالوه یک مقدار
کوچک باشد (در اینجا مقدار  0/002در نظر گرفته شده است) که در واقع به مجموع خطاها اجازه اضافه شدن حداکثر تا مقدار  0/002داده شد.
مدل تحلیل پسبهینگی برای حد آستانه مطلوبیت به صورت زیر است:
()13
()14

MaxZ = U

S.t

All Constriants
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( ( 1− +  2− +  3− +  6− +  7− +  8− +  9− +  10− +  13− +  14− +  15− +  16− +  17−
+  19− +  22− +  23− +  24− +  25− ) / 18 + ( 18+ +  20+ ) / 2)  0.001+ 0.001
 -5-3-2تحلیل پسبهینگی شاخصها
در پسبهینگی وزن شاخصها ،برای هر شاخص ،مدلی با تابع هدف حداکثرسازی وزن آن شاخص ،خواهد بود .همچنین در این مدل محدودیت
جدیدی که از تبدیل تابع هدف مدل اصلی به دست آمده ،اضافه میشود .از آنجا که برای این پژوهش  11شاخص در نظر گرفته شده است،
در این گام 11 ،مدل با توابع هدف مختلف وجود خواهد داشت.
تحلیل پسبهینگی برای شاخص اول (بازده پرتفوی)

- 5- 3 - 2 - 1

MaxZ = w11 + w12 + w13 + w14 + w15

()15

S.t.

All Constriant

()16
−
17

( ( +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
−
16

−
15

−
14

−
13

−
10

−
9

−
8

−
7

−
6

−
3

−
2

−
1

+  19− +  22− +  23− +  24− +  25− ) / 18 + ( 18+ +  20+ ) / 2)  0.001+ 0.001
مقادیر تابع بهینه و حد آستانه مطلوبیت

- 5- 3 - 3

جدول  3مقادیر توابع بهینه و مقادیر حد آستانه مطلوبیت در این  13مدل را نشان میدهد.
جدول  .3مقادیر تابع بهینه و آستانه مطلوبیت در مدل اصلی و مدلهای پسبهینگی
مأخذ :محاسبات تحقیق
Table 3 .Amounts Optimum Function and Desirability Thresholds in the Original Model and Post-Optimization Models
Source: Research calculations

مدلها

تابع بهینه

حد آستانه مطلوبیت

مدل اصلی

0/000

0/031

تحلیل پسبهینگی آستانه مطلوبیت

0/999

0/999

تحلیل پسبهینگی شاخص 1

1/000

0/996

تحلیل پسبهینگی شاخص 2

1/000

0/759

تحلیل پسبهینگی شاخص 3

1/000

0/971

تحلیل پسبهینگی شاخص 4

1/000

0/119

تحلیل پسبهینگی شاخص 5

0/516

0/483

تحلیل پسبهینگی شاخص 6

1/000

0/992

تحلیل پسبهینگی شاخص 7

1/000

0/970

تحلیل پسبهینگی شاخص 8

1/000

0/010

تحلیل پسبهینگی شاخص 9

1/000

0/965

تحلیل پسبهینگی شاخص 10

1/000

0/970

تحلیل پسبهینگی شاخص 11

1/000

0/998

میانگین

0/712538

با توجه به این جدول از این به بعد مقدار  0/712538به عنوان حد آستانه مطلوبیت در نظر گرفته میشود .برای نمونه ،نتایج حل مدل
اصلی و مدلهای ساخته شده در گام پسبهینگی برای شاخص ریسک در جدول  4آورده شده است .با محاسبه میانگین نتایج به دست آمده
و جمع نتایج هر ستون ،وزن نهایی شاخص در سطر آخر جدول نمایش داده شده است.
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جدول  .4مقادیر 𝒕𝒊𝒘 برای شاخص ریسک پرتفوی در مدل اصلی و مدلهای پسبهینگی

Table 4 .The value of 𝑤𝑖𝑡 for the Portfolio Risk Index in the Original Model and the Post-Optimization Models
Source: Research calculations
تفاوت

میان

دو

تفاوت

فرعی

اول

دامنه

مطلوبیت نهایی برای

مدلها

دامنه

)(w21

دو

میان

مطلوبیت نهایی برای
)(w22

فرعی

دوم

میان

تفاوت

دو

مطلوبیت نهایی برای
دامنه

)(w23

فرعی

سوم

تفاوت

میان

دو

مطلوبیت نهایی برای
دامنه فرعی چهارم

)(w24

میان

تفاوت

مطلوبیت نهایی برای
دامنه

)(w25

فرعی

مدل اصلی

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی آستانه مطلوبیت

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 1

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 2

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 3

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 4

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 5

0/000

0/000

0/000

0/375

0/000

پسبهینگی شاخص 6

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 7

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 8

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 9

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 10

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

پسبهینگی شاخص 11

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

میانگین

0/000

0/000

0/000

0/028846

0/076923

وزن شاخص ریسک پرتفوی

دو

پنجم

0/105769

برای سایر شاخصهای به کار رفته در این پژوهش نیز مانند شاخص ریسک ،مقادیر وزن در مدل اصلی و مدلهای پسبهینگی را محاسبه
میکنیم.
یکی از نتایجی که از حل این مدلها در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به دست آمد ،وزن شاخصها بود که در جدول  5مشاهده
میشود.
جدول  .5وزن شاخصها در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 5 .The Weight of the Indicators in the Method of Aggregating the Distinguishing Features
Source: Research calculations
شماره

شاخص

وزن

شماره

شاخص

وزن

1

بازده پرتفوی

0/153845

7

نسبت مودیلیانی-میلر

0/079230

2

ریسک پرتفوی

0/105769

8

نسبت امگا

0/147923

3

بتای پرتفوی

0/076922

9

نسبت سورتینو

0/076922

4

نسبت شارپ

0/085307

10

نسبت کاپا

0/076922

5

نسبت ترینر

0/039692

11

نسبت پتانسیل مطلوب

0/078999

6

نسبت جنسن

0/078460
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تعیین مطلوبیت گزینهها

با معین شدن مقادیر 𝑡𝑖𝑤 و حد آستانههای مطلوبیت ،نوبت به بررسی صحت طبقهبندی مدل میرسد ،که جهت بررسی صحت طبقهبندی،
به محاسبه مطلوبیت کل صندوقهای قابل معاملهای که از آنها به عنوان مجموعه مرجع استفاده شده بود ،پرداخته میشود و سپس مطلوبیت
کل هریک از صندوقها با مقدار حد آستانه ( )0/712538مقایسه میگردد ،اگر مطلوبیت کل نمونه از مقدار حد آستانه ) (Uبزرگتر بود در
طبقه اول و اگر مطلوبیت کل از مقدار حد آستانه کوچکتر شد ،نمونه در طبقه دوم قرار میگیرد .در نهایت به مقایسه طبقهبندی صورت
گرفته و طبقاتی که از قبل نمونهها در آن قرار گرفته بودند پرداخته میشود و دقت مدل محاسبه میشود .به طور مثال ،مطلوبیت صندوق
اول به صورت زیر محاسبه میشود:

w11 + 0.925 * w12 + w21 + w22 + w23 + w24 + 0.198 * w25 + w31 + w32 + 0.265
* w33 + w41 + w42 + 0.702 * w43 + w51 + w52 + 0.247 * w53 + w61 + w62 + 0.20
7 * w63 + w71 + w72 + 0.160 * w73 + w81 + ww82 + 0.185 * w83 + w91 + w92 +
0.349 * w93 + w101 + w102 + 0.668 * w103 + w111 + w112 + w113 + 0.573 * w114
= 0.290871
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جدول  .6بررسی صحت طبقهبندی در روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 6 .Investigating the Accuracy of Classification in the Method of Aggregating Distinctive Utilities
Source: Research calculations
نتیجه

مطلوبیت

نتیجه

کل

طبقهبندی

درست

صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان

0/246418

درست

صندوق س در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید

0/077965

درست

قابل معامله آتیه درخشان مس

0/289445

درست

0/947485

درست

0/239826

درست

0/788617

درست
درست
درست

طبقه-

نام صندوق

نام صندوق

مطلوبیت کل

آرمان سپهر آیندگان

0/290871

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

0/373913

درست

با درآمد ثابت کمند

0/623859

درست

پشتوانه طالی لوتوس

0/500966

درست

قابل معامله آرمان آتی کوثر

توسعه اندوخته آینده

0/274702

درست

قابل معامله امین تدبیرگران فردا

ثروت آفرین پارسیان

0/316370

درست

قابل معامله با درآمد ثابت کیان

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان

0/250301

درست

قابل معامله سپهر خبرگان نفت

0/135334

صندوق سرمایهگذاری آسمان آرمانی سهام

0/199306

درست

قابل معامله سپهر کاریزما

0/232845

صندوق سرمایهگذاری افق ملت

0/472409

درست

قابل معامله گنجینه آینده روشن

0/031046

درست

صندوق سرمایهگذاری امین یکم فردا

0/579623

درست

قابل معامله هستیبخش آگاه

0/319721

درست

بندی

همانطور که در جدول  6مالحظه میشود تمام گزینههای مجموعه مرجع درست پیشبینی شدهاند و دقت مدل که از تقسیم تعداد گزینههای
درست پیشبینی شده به تعداد کل گزینههای پیشبینی شده در مجموعه مرجع به دست میآید  100درصد است.
- 5- 5
- 5- 5- 1

اعتبارسنجی
بررسی صحت طبقهبندی (آزمون اول)

همانطور که مالحظه میگردد از بین  20صندوق قابل معاملهای که در این پژوهش به عنوان مجموعه مرجع انتخاب شده بود ،مدل یوتادیس
همه آنها را به درستی طبقهبندی نموده که بیانگر دقت  100درصد مدلسازی انجام شده است.
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 -5-5-2آزمون خطای طبقهبندی (آزمون دوم)
با معین شدن مقادیر 𝑡𝑖𝑤 و حد آستانههای مطلوبیت ،نوبت به آزمودن مدل میرسد ،که جهت آزمودن مدل به محاسبه مطلوبیت کل
صندوقهایی ( 5صندوق) که از قبل به صورت تصادفی به عنوان نمونههای آزمون انتخاب شده بودند ،پرداخته میشود و سپس مطلوبیت کل
هریک از نمونههای آزمون با مقدار حد آستانه مقایسه شده و طبقهبندی انجام میگردد.
در این مرحله نیز ،از پنج دامنه فرعی که در هر دامنه ،یک گزینه قرار میگیرد ،استفاده شده است .نمودار  5دامنههای فرعی تعیین
شده برای شاخص ریسک که شاخص کاهشی (با جنبه منفی) است ،نشان میدهد .برای سایر شاخصها نیز به همین روال تقسیمبندی انجام
شده است.
0/252

0/398

1

1/035
1

1/646
1

3/291
1

4/815
1

نمودار  .5دامنههای فرعی و تعداد صندوقهای هر دامنه در گزینههای نمونه (شاخص ریسک)
مأخذ :محاسبات تحقیق

)Figure 5 .Sub-Domains and the Number of Boxes in Each Domain in Sample Options (Risk Index
Source: Research calculations

با تعیین دامنههای فرعی و با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت تصمیمگیرنده ،میتوان فرم خطی تابع مطلوبیت نهایی را برای هر شاخص،
تخمین زد.
حال جهت آزمودن مدل ،با جایگذاری مقادیر 𝑡𝑖𝑤 به دست آمده از مدل مجموعه مرجع در این توابع مطلوبیت گزینههای نمونه،
مطلوبیت کل نمونههای آزمون محاسبه و با مقدار حد آستانه مطلوبیت ( )0/712538مقایسه شده و طبقهبندی انجام میشود .در نهایت به
مقایسه طبقهبندی صورت گرفته و طبقاتی که از قبل نمونهها در آن قرار گرفته بودند پرداخته میشود و خطای آزمون محاسبه میشود.
جدول  .7نتایج آزمون خطای مدل تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 7 .The Results of the Aggregate Utility Model Aggregation Error Test
Source: Research calculations
نام صندوق

مطلوبیت کل

طبقهبندی اصلی

طبقهبندی مدل

پارند پایدار سپهر

0/715968

1

1

پشتوانه سکه طالی زرافشان امید ایرانیان

0/464852

2

2

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش

0/231296

2

2

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازار گردانی ارزشآفرین

0/429380

2

2

قابل معامله سپهر اندیشه نوین

0/099163

2

2

همانطور که در جدول ( )7مالحظه میگردد تمام گزینههای نمونه آزمون نیز به درستی پیشبینی شده و در طبقات مربوط به خود قرار گرفتهاند.
به عبارت دیگر دقت مدل  100درصد و خطا  0/000است.
 -5-5-3بررسی کل گزینهها
با معین شدن مقادیر 𝑡𝑖𝑤 و حد آستانههای مطلوبیت ،در نهایت به محاسبه مطلوبیت کل تمام صندوقهای قابل معاملهای که به عنوان نمونه
این پژوهش انتخاب شده بودند ،پرداخته میشود و سپس مطلوبیت کل هریک از صندوق ها با مقادیر حد آستانه مقایسه شده و طبقهبندی
انجام میگردد .نهایتا ً به مقایسه طبقهبندی صورت گرفته توسط مدل یوتادیس و طبقهبندی به روش  kمیانگین پرداخته میشود.
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0/129

0/537

5

0/850
5

1/318
5

1/820
5

5/365
5

نمودار  .6دامنههای فرعی و تعداد صندوقهای هر دامنه در کل گزینهها برای شاخص ریسک
مأخذ :محاسبات تحقیق

Figure 6 .Sub-Domains and the Number of Boxes in Each Domain in Total Options for the Risk Index
Source: Research calculations

حال با تعیین دامنههای فرعی و با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت تصمیمگیرنده ،میتوان فرم خطی تابع مطلوبیت نهایی را برای هر
شاخص ،تخمین زد.
حال با جایگذاری مقادیر 𝑡𝑖𝑤 به دست آمده از مدل مجموعه مرجع در توابع مطلوبیت کل گزینهها ،مطلوبیت کل صندوقهای قابل
معامله استفاده شده در این پژوهش محاسبه و با مقدار حد آستانه مطلوبیت مقایسه شده و طبقهبندی انجام میگردد .در نهایت به مقایسه
طبقهبندی صورت گرفته و طبقاتی که از قبل نمونهها در آن قرار گرفته بودند پرداخته میشود و خطای نوع اول و دوم محاسبه میشود.
جدول  .8نتایج طبقهبندی به روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 8 .Classification Results by Aggregating Descriptive Utilities
Source: Research calculations
نام صندوق

طبقهبندی اصلی

طبقهبندی مدل

مطلوبیت کل

رتبه صندوق

1
1

قابل معامله آرمان آتی کوثر

0/946687

1

1

قابل معامله با درآمد ثابت کیان

0/785721

2

1

پارند پایدار سپهر

0/639013

3

1

2

با درآمد ثابت کمند

0/575276

4

2

2

صندوق سرمایهگذاری امین یکم فردا

0/568865

5

2

2

پشتوانه طالی لوتوس

0/506317

6

2

2

در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان

0/475957

7

2

2

صندوق سرمایهگذاری افق ملت

0/466684

8

2

2

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازار گردانی ارزشآفرین

0/463704

9

2

2

پشتوانه سکه طالی زرافشان امید ایرانیان

0/383176

10

2

2

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

0/369038

11

2

2

ثروت آفرین پارسیان

0/305009

12

2

2

قابل معامله هستیبخش آگاه

0/282020

13

2

2

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان اندیش

0/274821

14

2

2

قابل معامله آتیه درخشان مس

0/261477

15

2

2

آرمان سپهر آیندگان

0/260888

16

2

2

قابل معامله سپهر اندیشه نوین

0/258799

17

2

2

توسعه اندوخته آینده

0/247085

18

2

2

تشکیل پرتفویي از صندوقهای قابل معامله با رویکرد ترکیبي خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر
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صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان

0/241701

19

2

2

قابل معامله امین تدبیرگران فردا

0/237086

20

2

2

قابل معامله سپهر کاریزما

0/232384

21

2

2

صندوق سرمایهگذاری آسمان آرمانی سهام

0/178021

22

2

2

قابل معامله سپهر خبرگان نفت

0/122891

23

2

2

صندوق س در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید

0/077965

24

2

2

قابل معامله گنجینه آینده روشن

0/028895

25

2

2

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،هیچ گزینه ای از طبقه دوم به اشتباه در طبقه اول قرار نگرفته است و به عبارتی ،خطای نوع دوم
صفر است .اما یک گزینه (پارند پایدار سپهر) ،متعلق به طبقه اول بوده و به اشتباه در طبقه دوم قرار گرفته است و به بیان دیگر ،خطای نوع
اول وجود دارد .با توجه به اینکه خطا برابر است با تعداد صندوقهای درست پیشبینی نشده تقسیم بر تعداد کل پیشبینی ،لذا میتوان
گفت در این پژوهش مقدار خطای نوع اول  0/04است.
نکته قابلتوجه این است که معموال ً برای سرمایهگذار ،خطا نداشتن مدل در حالت اول مهمتر است .در واقع ،برای سرمایهگذار این
موضوع که گزینهای به اشتباه از طبقه دوم در طبقه اول قرار نگیرد ،مهمتر است؛ زیرا اگر شرکتی که متعلق به طبقه دوم است در طبقه اول
قرار گیرد ،هزینه بیشتری به سرمایهگذار وارد میکند تا هزینه فرصت از دست رفته برای شرکتی که به طبقه اول تعلق دارد و در طبقه دوم
قرار گرفته است (.)Mehrgan et al., 2018

-6

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به منظور رتبهبندی و تشکیل پرتفویی از صندوق -
های قابل معامله ،طی دوره زمانی فروردین  1392تا آذر  1397با استفاده از روشهای  kمیانگین و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به کار گرفته
شد .نتیجه بکارگیری این رویکرد ترکیبی حصول وزن شاخصها ،مطلوبیت گزینهها ،طبقهبندی گزینهها و در نهایت تشکیل پرتفویی از آن-
هاست؛ بدین منظور اقدامات زیر صورت پذیرفته است:
در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحلهای ،ابتدا  26صندوق به عنوان نمونه در بازار سرمایه ایران انتخاب شد ،در مرحله دوم  3گروه
معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده ،ریسک و بتای پرتفوی) ،معیارهای مدرن (نسبتهای شارپ ،ترینر ،جنسن و مودیلیانی-
میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا ،سورتینو ،کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی محاسبه شدند و با استفاده از شاخصهای
مذکور ،به روش  kمیانگین ،خوشهبندی انجام گرفت ،سپس با توجه به معیارهای تفکیک ،بهترین تعداد خوشهها تعیین شد .نتایج روش
خوشهبندی ،اطالعات ورودی روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بوده و رتبهبندی صندوقها صورت گرفت .پس از حل مدل اولیه ،به منظور
بهبود نتایج ،تحلیل پسبهینگی انجام شد .سپس آزمونهای صحت طبقهبندی و خطای طبقهبندی اجرا گردید.
در این پژوهش وزنهای به دست آمده به ترتیب عبارت بودند از بازده ( ،)0/15384ریسک ( ،)0/10576بتا ( ،)0/07692نسبت شارپ
( ،)0/08530نسبت ترینر ( ،)0/03969نسبت جنسن ( ،)0/07846نسبت مودیلیانی-میلر ( ،)0/07923نسبت امگا ( ،)0/14792نسبت سورتینو
( ،)0/07692نسبت کاپا ( )0/07692و نسبت پتانسیل مطلوب ( .)0/07899همانطور که مالحظه میشود شاخص بازده بیشترین و شاخص
نسبت ترینر کمترین اهمیت را میان شاخصها داشته و شاخص بازده مهمترین شاخص است .نتایج به دست آمده در این پژوهش ،با نتایج
حاصل از مطالعه سینایی و همکاران ( )1393مطابقت دارد ،به طوری که در مطالعه وی نیز شاخص بازده بیشترین وزن ( )0/3086و شاخص
ترینر کمترین وزن ( )0/1475را داشت .همچنین در پژوهش پنداراکی و همکاران ( )2005نیز در هر دو سناریوی بررسی شده برای گروه معیارهای
بکار برده شده ،شاخص بازده به ترتیب با وزنهای  1346/182و  1234/227بیشترین وزن را در بین شاخصها داشته و حاکی از اهمیت زیاد
این شاخص در پژوهشهای مختلف است.
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همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقهبندی و آزمودن نمونههای آزمون ،مشخص شد که دقت مدل  100درصد ،خطای
نوع اول  0/04و خطای نوع دوم  0/000است .نتایج به دست آمده در این پژوهش ،با نتایج حاصل از مطالعه مهرگان و همکاران ( )1397مطابقت
دارد ،به طوری که در مطالعه وی نیز دقت مدل  100درصد ،خطای نوع اول  0/3و خطای نوع دوم  0/000است .همچنین در پژوهش دهقان--
منشادی ( )1393که در دو سناریو صورت گرفته ،در سناریو اول دقت مدل  0/977و هردو نوع خطا  0/1بوده و در سناریو دوم دقت مدل 0/88
و خطای نوع اول و دوم به ترتیب  0/4و  0/1است.
همانگونه که مشاهده میشود سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر ،قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق
خوشهبندی  kمیانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش یوتادیس بیشترین مطلوبیت را داشتهاند ،جهت تشکیل پرتفوی طبق جدول
 9در مرحله نهایی انتخاب شدهاند.
جدول  .9سبد سرمایهگذاری تشکیل شده

مأخذ :محاسبات تحقیق

Table 9 .The Investment Portfolio Is Formed
Source: Research calculations
نام صندوق

مطلوبیت کل

قابل معامله آرمان آتی کوثر

0/946687

قابل معامله با درآمد ثابت کیان

0/785721

پارند پایدار سپهر

0/639013

در پژوهش مهرگان و همکاران ( )1397نیز  8شرکتی که در خوشه بندی در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش یوتادیس بیشترین مطلوبیت
را داشته و در طبقه اول قرار گرفته بودند ،جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند .همچنین در پژوهش پنداراکی و همکاران ( )2005نیز صندوقهای
مشترک شناسایی شده در گروه اول (صندوقهای با عملکرد باال) به عنوان مناسبترین انتخاب سرمایهگذاری در نظر گرفته میشوند.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به کم بودن تعداد صندوقهای قابل معامله در ایران ،به علت نوپا بودن و تأسیس از سال  92اشاره
کرد که اگر تعداد این صندوقها بیشتر باشد شاید بتوان گفت نتایج بهتر و واقعیتری به دست آید .همچنین در روش تجمیع مطلوبیتهای
تمایزگر برای خطاهای طبقهبندی اهمیت یکسانی در نظر گرفته میشود ،اما در دنیای واقعی خطاهای نوع اول و نوع دوم وزن یکسانی ندارند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،پیشنهادهایی برای سرمایهگذاران و پژوهشگران بیان میگردد :از آنجایی که در روش
تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر ضمن توجه به مطلوبیت در امر تصمیمگیری و شاخصهای چندگانه ،ريسكپذيري تصمیمگیرنده در نظر گرفته
ميشود ،و از طرفی طبق نتایج به دست آمده خطاهای نوع اول و دوم ناچیز و دقت مدل باال است ،پیشنهاد میگردد روش تجمیع مطلوبیتهای
تمایزگر در ارزیابی عملکرد و تشکیل پرتفویی از گزینههای مختلف اعم از صندوقهای سرمایهگذاری ،شرکتهای سرمایههای گذاری و  ...به
کار گرفته شود .همچنین از آنجایی که سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر ،قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق
خوشهبندی  kمیانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش یوتادیس بیشترین مطلوبیت را داشتهاند ،پیشنهاد میشود سرمایهگذاران
حقیقی و حقوقی ،مشاوران سرمایهگذاری و کارگزاریها با سرمایهگذاری در این صندوقها ،از بازده و مطلوبیت باالیی در پرتفوی خود بهرهمند
شوند .از طرف دیگر با توجه به نتایج این پژوهش که نشان از اهمیت شاخص بازده داشت ،پیشنهاد میشود در انتخاب پرتفویی از صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله ،این شاخص در نظر گرفته شود.
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