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چکيده
در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایهگذاری در یک سبد
دارایی نوعی خانوارـ شامل سپردههای بانکی ،اوراق مشارکت ،سهام ،ارز ،سکه ،مسکن و زمـینـ
استفاده شده است .بدین منظور ،از دادههای مربوط به قیمت داراییهای مذکور طی دورة زمانی
 1376ـ  1390استفاده شد .پس از محاسبة بازدهی ،انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی
بین بازدهی داراییها و همچنین ارزش در معرض ریسـک هـر دارایـی ،بـا بـهکـارگیری الگـوی
میانگین -واریانس ترکیب بهینة دارایی ها استخراج شد .ریسک سبد داراییها به روش ارزش در
معرض ریسک در سطوح اطمینان  90درصد 95 ،درصد و  99درصد در افقهای زمانی یکساله
و چهاردهساله محاسبه شد .نتایج نشان میدهد در افق زمـانی چهـاردهسـاله بیشـترین ریسـک
پورتفوی  43/77درصد با احتمال  99درصد برای افراد با درجة ریسکپذیری باالست و افراد بـا
درجة ریسکپذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمـل نمـیشـوند.
همچنین ،در افق زمانی یکساله بیشترین ریسک پورتفوی  16/92درصد با احتمـال  99درصـد
برای افراد با درجة ریسکپذیری باال و کمترین ریسک  0/13درصد با احتمال  90درصـد بـرای
افراد با درجة ریسکپذیری پایین است.
طبقهبندي .G32,G11,E00 :JEL
واژههاي کليدي :ارزش در معرض ریسک ،بازدهی ،پورتفوی بهینه ،ریسک.

 تلفن09123418533 :
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 .1مقدمه
به طور طبیعی یک فرد داراییهای خود را در قالـب ممموعـهای از شـووق دارایـی نگـهداری
میکند .مثالً ،در سبد دارایی یک فرد میتوان به ممموعهای شـامل پـول نوـد ،سـپردههـای
بانکی ،کاالهای بادوام ،طال ،ارز ،سهام و  ...اشاره کرد .هر فرد به هنگام تصمیمگیری در شـیوة
تخصیص دارایی خویش به هر یک از شووق یادشده به ریسک و بازده هر یک از آنهـا توجـه
میکند .ریسک معیاری مهم برای سرمایهگذاران جهت تصمیمگیری در سرمایهگذاری اسـت.
همة مؤسسات به نوعی با ریسک روبهرو هستند .هر جا کـه بـرای یـک انتخـا گزینـههـای
گوناگون با نتایج متفاوت در کنار آثار متنوع این تصمیمها وجود داشته باشـد ریسـک وجـود
دارد؛ بهویژه اگر حداقل یکی از این نتـایج آثـار نـامطلوبی داشـته باشـد .اهمیـت ریسـک بـه
افزایش اهمیت مدیریت ریسک منمر شده است .یکی از ابزارهای قـوی در مـدیریت ریسـک
اندازهگیری ریسک است .ریسک باید کمـی شـود .ابزارهـای مختلفـی در حیطـة ریاضـیات و
مهندسی مالی ،بهویژه در سالهای اخیر ،بدین منظور تدوین شده است .یکـی از ایـن ابزارهـا
استفاده از روش ارزش در معرض ریسک است .در این روش ،ریسک سبد داراییها برای یـک
افق زمانی معین و در یک سطح اطمینان معین برآورد مـیشـود .در ایـن مطالعـه بـا کمـک
الگوی میانگین -واریانس منتسب به مارکویتز( 1میانگین به عنوان معیاری از بازده و واریـانس
به عنوان معیاری از ریسک) ترکیب بهینة داراییها در ایران برای دورة زمانی  1376ــ 1390
با استفاده از نرمافزار متلب استخراج شد .سپس ،ریسـک سـبد دارایـیهـا بـه روش ارزش در
معرض ریسک تعیین شد .بدین منظور ،نخست بـه بیـان مبـانی نظـری تحویـق پرداختـه و
سپس به چند مطالعة انمامشده در این زمینه اشاره میشود .سـپس ،الگـوی مـورد اسـتفاده
برای این تحویق معرفی و تمزیه و تحلیل آماری و نتایج آن بیان میشود.
 .2ادبيات تحقيق
 .1 .2مفاهيم نظري الگوي ارزش در معرض ریسک ()VaR
2

ارزش در معرض ریسک از خـانوادة معیارهـای سـنمش ریسـک نـامطلو اسـت (پیرسـن ،
1. Markowitz
2. Pearson
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 .)2002این شاخص ،به عنوان یک معیار آماری ،حداکثر زیان انتظاری نگهداری یـک دارایـی
یا پورتفوی را در یک دورة زمانی مشخص و با احتمـال معـین محاسـبه و بـه صـورت کمـی
گزارش میکند .به عبارت دیگر ،ارزش در معرض ریسک مبلغی از ارزش دارایی یـا پورتفـوی
را که انتظار میرود ظرف دورة زمانی مشخص و بـا احتمـال معـین از دسـت بـرود مشـخص
میکند (رادپور و همکاران .)1388 ،این معیار دربارة اینکه زیان واقعی چوـدر بیشـتر از مبلـ
احتمالی خواهد بود توضیحی نمـیدهـد .محاسـبة ریسـک در پورتفـوهـای سـرمایهگـذاری
امروزی ،که شامل انواع ابزارهای مالی از جمله سـهام ،اوراق قرضـه و انـواع ابزارهـای مشـتوه
است ،فوط از طریق این شاخص قابل اندازهگیری است ،زیـرا بـه سـبب ویژگـیهـای خـا
ابزارهای مشتوهـ از جمله فودانِ رابطة خطی بین بازدهی ابزارها و دارایی اصلی تعهدشـدهـ از
سایر روشها نمیتوان برای محاسبة ریسک اسـتفاده کـرد (راعـی و سـعیدی.)137 :1390 ،
حداکثر خسارت ممکن یک پورتفوی ،با توجه به تابع چگالی خسارتـ کـه بـا  fنمـایش داده
میشودـ اندازهگیری میشود .ارزش در معرض ریسک ،در حویوت ،کوانتیل تابع  fدر سـطوح
بحرانی ( %5 ،%10و  )α = %1است .بنابراین ،طبق تعریف داریم:
VaR

 f  l dl  1  α

() 1

P (loss  VaR ) 

0

اگر توزیع بازدهی داراییها باشد ،طبق تعریف داریم:
() 2

1  α 

1

VaR

VaR r  f

 f  r dr  1  α

P(r  VaR r ) 

0

در رابطة  f(r) ،2تابع توزیع احتمال نرخ بازدهی پورتفوی است VaR r .برابر بـا نـرخ
تغییرات بحرانی است و در حویوت کوانتیـل تـابع  fدر سـطح اطمینـان  1  α اسـت
(رادپور و همکاران.)1388 ،
محاسبة ارزش در معرض ریسک مستلزم شناخت توزیع ارزش پورتفوی داراییهاسـت .در
سطح اطمینان مورد نظر و با فـرض اینکـه توزیـع نرمـال باشـد ،محاسـبة ارزش در معـرض
ریسک از طریق رابطههای  3و  4صورت میگیرد:
1
c
VaR  p0 – F p ()  P0  P
() 3
() 4
)VaR  P0 – (µ  Z 
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که در آن Pcارزش بحرانـی پورتفـوی Zα ،موـدار معکـوت تـابع توزیـع تممعـی نرمـال
استاندارد در سطح اطمینان  µ ،1-αمیانگین ارزش پورتفـوی و  δانحـراف معیـار ارزش
پورتفوی است.
بدیهی است که ما هرگز به پارامترهای واقعی توزیع ارزش پورتفوی دسترسی نداریم،
اما برآوردهایی از آنها در دست داریم .این برآوردها  ̅Xو  Sهستند که از آنها بهترتیـب
به جای  µو  δاستفاده میکنیم (رادپور و همکاران.)1388 ،
 .2 .2سطح اطمينان و افق زمانی

استفاده از ارزش در معرض ریسک مستلزم انتخا اختیاری دو پارامتر (سـطح اطمینـان
و افق زمانی یا دورة نگهداری دارایی) است .تعیین سـطح اطمینـان بـه اهـداف موضـوع
بستگی دارد .برای تعیین حدود ریسک معموالً سطح اطمینـان را در بـازة  95درصـد تـا
 99درصد انتخا میکنند .هنگامی که از ارزش در معرض ریسک برای گزارشدهـی یـا
موایسه استفاده میکنیم ،سطح اطمینان را طوری تعیین میکنـیم کـه قابـل قیـات بـا
دیگر مؤسسات باشد .در این مورد هم سطح اطمینـان را در طیفـی از  95درصـد تـا 99
درصد انتخا میکنیم .دورههای نگهداری رایج معموالً یـکروزه ،یـکهفتـه ،دهروزه یـا
یکماهه است .اما ،مؤسسات میتوانند دورههای نگهداری دیگری را نیـز انتخـا کننـد.
بسته به افق سرمایهگذاری یا گزارشدهی ،میتوان از دورههـای نگـهداری سـهماهـه یـا
بیشتر نیز استفاده کرد .با فرض نرمالبودن توزیع بـازده ،ارزش در معـرض ریسـک طـی
یک دوره به صورت رابطة  5محاسبه میشود (رادپور و همکاران.)1388 ،
() 5

) VaR t   Pt 1 (µt  t Z

 VaRtارزش در معرض ریسک در دورة  Pt-1 ،tقیمت دارایی در دورة  µt ،t-1میانگین
بازده در دورة  δt ،tانحراف معیار بازده در دورة  tو  Zαمودار متغیـر نرمـال اسـتاندارد در
سطح اطمینان  1-αاست.
 µt-δt Zαدرصد ارزش در معرض ریسک ( )%VaRرا با عالمت منفی نشان مـیدهـد
که حاصل ضر آن در منفی قیمت جاری  VaRرا تولید میکند.
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این رویکردِ محاسبة ارزش در معرض ریسک رویکرد «پارامتریک» نـام دارد .یکـی از
ویژگیهای مطلو رویکردهای پارامتریک این است که تخمین ارزش در معرض ریسـک
را در هر سطح اطمینان و در هر دورة نگهداری میسر میسـازد .در توزیـع نرمـال سـطح
اطمینان مورد نظر در  Zαمنعکس میشود .همچنـین ،دورة نگـهداری در  µtو  δtظـاهر
میشود .اگر  µtو  δtبهترتیب میانگین و انحراف معیار بازده طی یک دورة زمـانی خـا
باشد (مثالً یک روز) ،میانگین و انحراف معیار بازده مربوط به تعـداد  hدوره از ایـن دورة
خا از رابطة  6به دست میآید:
() 6

  h   h
2 (h)  h2  (h )  h

با جایگزینی این رابطهها در معادلة  VaRیکدورهای VaR ،چنددورهای طـی  hدورة
زمانی و سطح خطای آلفا با فرض استوالل زمانی بازدهها به دست میآید:
() 7

VaR ht  pt 1 (hμt  hδZ α

 .3مروري بر مطالعات انجامیافته
فرهاد حنیفی ( ،)1380در پایاننامة دکتـری خـود ،ضـمن معرفـی معیـار ارزش در معـرض
ریسک و موایسة انواع ریسک ،میزان ریسکپذیری شرکتهای پذیرفتهشـده در بـورت اوراق
بهادار ایران بررسی کرد و به این نتیمه رسید که ریسـک شـاخص مـالی از شـاخص صـنعت
بیشتر است .همچنین ،وی ،با موایسة ریسکپـذیری شـرکتهـای تولیـدی بـا شـرکتهـای
سرمایهگذاری ،به این نتیمه دست یافت که ریسک شـرکتهـای انتخـابی سـرمایهگـذاری از
ریسک شرکتهای تولیدی بیشتر است.
خالوزاده و امیری ( ،)1385طبق نظریـة ارزش در معـرض ریسـک  ،سـبد سـهام
بهینه در بازار بورت ایران را تعیین کردند .آن ها ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،سبد
سهام بهینه را ،که دارای سود بیشینه است ،به دست آوردند .معیار سـنمش ریسـک
ارزش در معرض ریسک بوده است.
رحمتی ( ،)1387با رویکـردهـای مبتنـی بـر ارزش در معـرض ریسـک و میـانگین-
واریانس و با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،به انتخا پورتفوی در بازار ارز ایـران پرداخـت.
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این الگوها ،که در بازاری کوچک و محدود اعمال شده است ،بیانگر آن اسـت کـه معیـار
ارزش در معرض ریسک در بازار ارز کارآمدتر از معیار میانگین -واریانس است.
خلیلی ( )1387ریسک بازار یک سبد سرمایهگـذاری را بـر مبنـای ارزش در معـرض
ریسک برآورد کرد .نتایج تحویق نشـان مـیدهـد هفـت درصـد از سـرمایة پورتفـوی در
معرض ریسک قرار دارد .از آنما که این شاخص مبل سرمایة در معرض ریسـک شـرکت
را در یک سطح اطمینان معین مشخص مـیکنـد ،بـرای تصـمیمگیـران شـرکت جهـت
بهینهکردن پورتفوی مناسبتر از روشهای دیگر است.
اقبالنیا ( )1384ارزش در معرض ریسک را با استفاده از شـاخص بـازده نوـدی محاسـبه
کرد .در این تحویق ،به منظور مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورت اوراق بهـادار تهـران از
روش ارزش در معرض ریسک پارامتریک استفاده شد .الگوی مورد نظـر تـا انـدازة زیـادی بـر
اسات متدولوژی ارائهشده توسط ریسک متریک طراحی شده است .روش کار بـدین صـورت
است :بازده لگاریتمی شاخص بازده نودی و قیمـت بـورت تهـران از ابتـدای سـال  1378تـا
پایان شهریورماه  1384به صورت روزانه محاسـبه شـد .مشـاهدات تـاریخی بـازده در فاصـلة
سالهای  1378تا  1380به عنوان مشاهدات تاریخی پایه استفاده شد و پیشبینـی نوسـانات
بازده و ارزش در معرض ریسک برای دورة زمانی ابتدای سال  1381تا پایـان شـهریور 1384
به صورت روزانه انمام شـد .بـرای پـیشبینـی نوسـانات بـازده از دو روش میـانگین مـوزون
متحرکنمایی و میانگین متحرک ساده استفاده شد .نتایج نشان میدهد الگوی طراحـیشـده
با استفاده از هر دو روش میانگین متحرک ساده و میانگین متحرکنمـایی قابـل اتکاسـت .در
نهایت ،پس از لحاظکردن شاخص جذر میـانگین ممـذور خطـا بـه عنـوان شـاخص خطـای
پیشبینیها ،روش میانگین موزون متحرکنمایی به عنوان الگوی نهایی پیشبینـی مـدیریت
ریسک سرمایهگذاری در بورت تهران معرفی شد.
زمانی و همکاران ( )1392ارزش در معرض ریسک را در بورت اوراق بهادار محاسـبه
کردند .هدف از این مطالعه استفاده از نظریة ارزش فرین برای محاسبة ارزش در معـرض
ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمرة نودی بورت اوراق بهادار تهـران بـود .روش
محاسبة ارزش در معرض ریسک با روشهای واریانس -کوواریانس با فـرض نرمـالبـودن
توزیع بازده و شبیهسازی تاریخی موایسه شد .نتایج نشاندهندة آن اسـت کـه بـرای دم
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سمت راست توزیع بازده شاخص بورت اوراق بهادار تهران ،که نسبت به دم سمت چـ
پهنتر است ،روش نظریة ارزش فرین در همة سطوح اطمینان کـاراترین روش محاسـبة
ارزش در معرض ریسک است ،در حالی که برای دم سمت چ نه تنهـا در همـة سـطوح
اطمینان ،بلکه در باالترین آنها روش نظریة ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.
شمس و صادقی ( )1393در تحویوی ارزش در معرض ریسک را در نهادهای مالی بـورت
اوراق بهادار تهران محاسبه کردند .در این پژوهش ،روشهای پارامتریک و ناپارامتریـک رایـج
محاسبة ارزش در معرض ریسک معرفی شد .سپس ،روش پارامتریک بسیار متفـاوتی بـه نـام
توریب کورنیش -فیشر از توزیع نرمال در مورد صنعت مالی بورت اوراق بهادار تهـران شـامل
شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،لیزینگ و بانکها در سـالهـای  1389تـا  1391بررسـی و
مشاهده شد؛ فوط پانزده شرکت از شرکتهای مذکور اختالف اندکی با توزیع نرمال داشـتند.
توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورت ایران توزیع نرمال نیست .یافتـههـای ایـن پـژوهش
حاکی از آن است که این توریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختالف اندکی بـا توزیـع
نرمال دارند بهخوبی عمل می کند و بین محاسبة ارزش در معرض ریسـک از دو روش نرمـال
و توریب کورنیش -فیشر اختالف ناچیزی مشاهده میشود.
انگلبرچت )2003( 1در تحویوی با عنوان «موایسة روشهای ارزش در معرض ریسک
برای پورتفوهای سواپ نرخ بهره و قراردادهای نرخ سلف» به اجرای شیوههـای محاسـبة
ارزش در معرض ریسک ـ شامل الگوهای دلتا -نرمـال ،شـبیهسـازی تـاریخی کالسـیک،
شبیهسازی تاریخی با بهنگامسازی نوسان و شبیهسازی مونتکارلو ـ و موایسـة آنهـا بـر
روی سبد دربرگیرندة مشتوات نرخ بهـره ،پیمـانهـای نـرخ سـلف و سـواپ نـرخ بهـره
پرداخت .روشها با برآورد ارزش در معرض ریسـک بـرای سـبد مفـروض در طـول دورة
زمانی دوساله و موایسة تخمینها با زیانهای واقعی آزمون شـد .بـر اسـات نتـایج ایـن
تحویق ،شبیهسازی تاریخی نسبت به سایر الگوهای مورد آزمون دارای بـدترین کـارکرد
بود و شبیهسازی تاریخی با بهنگامسازی نوسان را بهبود شبیهسازی تاریخی عنوان نمود.
همچنین ،در برخورد با سبدهای بزرگ ،استفاده از شـبیهسـازی مونـتکـارلو ،بـه علـت
صرفهجویی در زمان ،بهتر از سایر شیوهها بود.
1. Engelbercht
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مویره 1و همکاران ( )2006در مطالعهای ارزش در معرض ریسک را بـا اسـتفاده از نظریـة
ارزش فرین برای برخی از کشورهای خاورمیانه ،مانند بحـرین ،مصـر ،اردن ،مـراکش ،عمـان،
عربستان سعودی و ترکیه ،محاسـبه کردنـد .آنهـا بـا موایسـة روش نظریـة ارزش فـرین بـا
روشهای شبیهسازی تاریخی ،واریانس -کوواریانس و آرچ به این نتیمه رسـیدند کـه توزیـع
بازده این کشورها دارای دم پهن است و محاسبة ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریـة
ارزش فرین در بیشتر این کشورها به نتایج بهتری منمر میشود.
پریگنون 2و همکاران ( ،)2007بر اسات دادههای شش بانک تمـاری بـزرگ کانـادا،
ریسک سرمایهگذاری در آنها را بر اسات معیار ارزش در معرض ریسک تعیین کردند.
دوکری و افنتاکیس )2008( 3در تحویوی به ارزیابی تعـدادی از روشهـای تمربـی
محاسبة ارزش در معرض ریسک برگزیده با کمک دادههای روزانة شـاخص سـهام لنـدن
برای یک دورة دهساله پرداختند .الگوها با استفاده از دو دیدگاه تابع زیان لـوپز و آزمـون
نرخ درستنمایی کریستو فرسن در سطح اطمینان  99درصد اسـتفاده شـد .یافتـههـای
تمربی بهدستآمده از این موایسه بیان می کند که الگوی اومـا بـرآورد ارزش در معـرض
ریسک را با تغییر افق تخمین در دورههای بیثباتی بازار دقیقتر از الگوهای گارچ انمـام
داده است.
4
اکتات و اسمسترند ( )2011در تحویوی به موایسة روشهـای قـدیمی و روشهـای نـو
محاسبة ارزش در معرض ریسک از جمله کورنیش -فیشر پرداختنـد و سـبد سـرمایهگـذاری
کامالً متنوعی شامل ده سهم از سهام بازار نزدک را مطالعـه کردنـد .بـه منظـور بررسـی اثـر
همبستگی بین سهام در سبد سرمایهگذاری ،دو سهم با بیشـترین همبسـتگی حـذف و یـک
سبد سرمایهگذاری با هشت سهم نیز بررسی شد .نتـایج نشـان مـیدهـد کـه در یـک سـبد
سرمایهگذاری کامالً متنوع همة سنمههای ریسک کارایی دارند ،اما برای سبد سرمایهگـذاری
که فوط شامل یک سهم با نوسان بـاال باشـد ،روشهـای قـدیم از اعتبـار چنـدانی برخـوردار
نخواهند بود.
1. Maghyereh
2. Perignon
3. Dokery & Efentakis
4. Actas & Sjostrand
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 .4جامعة آماري ،نمونة آماري و روش تحقيق
جامعة آماری این مطالعه سبد دارایی نوعی خانوارهـا ،شـامل سـپردههـای بـانکی ،اوراق
مشارکت ،سهام ،ارز ،سکه ،مسکن و زمین ،است .از آنما که دسترسـی بـه قیمـت همـة
داراییهای تشکیلدهندة سبد دارایی خانوارها طی یک دورة زمانی پانزدهساله غیرممکن
است ،داراییهای مذکور ،که سری زمانی قیمت آنها قابل دسترت بود ،در سبد دارایـی
قرار گرفتند .اطالعات الزم برای اجرای پژوهش قیمت داراییهای ذکرشـده طـی پـانزده
سال ( 1376ـ  )1390است .مشخصات داراییهای ذکرشـده در سـبد دارایـی بـه شـرح
جدول  1است.
جدول  .1مشخصات داراییها در سبد نوعی خانوار
دارایی

متغير مورد استفاده

منبع جمعآوري دادهها

سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
سپردههای بانکی نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری پنجساله
مرکزی
نرخ سود اوراق مشارکت منتشرشده توسط بانک سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
اوراق مشارکت
مرکزی
مرکزی و دولت و شرکتها
سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
شاخص کل قیمت سهام
سهام
مرکزی
سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
نرخ دالر آمریکا (بازار غیررسمی)
ارز
مرکزی
سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
قیمت سکة تمام بهار طرح قدیم
سکه
مرکزی
میانگین حسابی متوسط قیمت هر متر مربع
سری زمانی مرکز آمار ایران
مسکن
واحد مسکونی در شهرهای مختلف
سری زمانی متغیرهای اقتصادی بانک
شاخص قیمت زمین (کلیة مناطق شهری)
زمین
مرکزی

برای اجرای پژوهش مراحل زیر طی شد:
 .1محاسبة بازدهی انتظاری و ریسک داراییهای پورتفوی با الگوی مارکویتز؛

912

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1394

 .2محاسبة ریسک داراییهای پورتفوی با الگوی ارزش در معرض ریسک؛
 .3محاسبة ضریب همبستگی بین بازدهی داراییهای موجود در پورتفوی؛
 .4حل الگوی برنامهریزی درجة دوم با نرمافزار متلب و تعیین وزن بهینـة دارایـیهـا
در پورتفوی؛
 .5محاسبة ریسک سرمایهگـذاری پورتفـوی دارایـیهـا بـا الگـوی ارزش در معـرض
ریسک.
 .5الگوي مورد استفاده
در این پژوهش برای انتخا پورتفوی بهینة داراییها از الگوی مـارکویتز و بـرای بـرآورد
ریسک داراییها از الگوی ارزش در معرض ریسک استفاده شد.
 .1 .5الگوي مارکویتز

الگوی مارکویتز یک الگوی برنامهریزی غیرخطی بر اسات میـانگین و واریـانس بـازدهی
داراییهاست که فرض نرمالبودن توزیع بازدهی داراییها پـیشفـرض اصـلی آن اسـت.
مطابق این الگو ،ریسک با نوسانهای بازده مرتبط است و نوسانها توسط واریانس بـازده
اندازهگیری می شوند .نرخ بازده یک پورتفوی متشکل از داراییهای مختلـف از میـانگین
موزون بازده داراییهای منفرد تشکیلدهندة آن پورتفوی حاصل میشود.
E  R p   w i E  R i 

() 8

در رابطة  E  R p  ،8نرخ بازده پورتفوی R i ،نرخ بازده دارایـی و  w iوزن دارایـی
در پورتفوی است .ریسک پورتفوی مورد نظر نیز از رابطة  9بهدست میآید:
n

() 9

n

n

n

σ p2  W iW j σ ij  W iW j SR i SR j rij
i 1 i 1

i 1 i 1

در رابطة  σ p2 ،9واریانس بازده پورتفوی SR i ،و  SR jبهترتیب انحراف معیار بـازده
داراییهـای  iو  σ ij ،jکوواریـانس میـان بـازده دارایـیهـا و  W iو  W jبـهترتیـب وزن
داراییهای  iو  jدر پورتفوی و  nتعداد داراییهای موجود در پورتفوی است .بـر اسـات
این الگو ،افراد بازدهی انتظـاری پورتفـوی را بـا در نظـر گـرفتن ریسـک ثابـت حـداکثر
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میکنند یا ریسک پورتفوی را با در نظر گرفتن بازدهی انتظاری ثابت حداقل مینماینـد.
بنابراین ،از الگوی برنامهریزی غیرخطی زیر (رابطة  )10استفاده میکنیم.
n

n

n

n

Min σ p2  W iW j σ ij  W iW j SR i SR j rij
i 1 i 1

()10

i 1 i 1

1  E  R p   w i E  R i 
n

2  w i  1
i 1

3 w i  0

که در آن  E  R i نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی E  R p  ،نـرخ بـازده مـورد انتظـار
پورتفوی σ ij ،کوواریانس بین بازده داراییهای iام و jام 𝑤𝑖 ،سهم هر دارایی در پورتفوی
است.
محدودیت ( )1نشـاندهنـدة بـازده مـورد انتظـار پورتفـوی اسـت و محـدودیت ()2
نشاندهندة این است که همة بودجة فرد سرمایهگذاری میشود .محـدودیت ( )3بیـانگر
وزنهای مثبت هر دارایی در پورتفوی است و حاکی از فودان فروش استوراضی اسـت .از
حل این الگو  Wiو ( Wjوزن داراییها) ـ که متغیرهای تصـمیم انـد ـ مشـخص مـیشـود
(جونز.)1391 ،1
 .2. 5الگوي ارزش در معرض ریسک

در صورت نرمالبودن توزیع بازدهی داراییها ،ارزش در معرض ریسـک تـابعی خطـی از
میانگین و انحراف معیار بازده است (رادپور و همکاران.)1388 ،
()11

VaR t  pt 1  μ t  δt Zα 

که در آن 𝑡𝜇 و 𝑡𝛿 بهترتیب میانگین و انحـراف معیـار بـازده دارایـی یـا پورتفـوی و 𝛼𝑍

مودار آمارة آزمون نرمال استاندارد در سطح معنیدار آلفـا اسـت .ایـن رویکـرد محاسـبة
ارزش در معرض ریسک داراییهاست .البته ،این بدان معنا نیست کـه محاسـبة ارزش در
معرض ریسک برای پورتفوی متفاوت از داراییهای انفرادی است ،بلکـه تنهـا تفـاوت آن
1. Jones
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این است که پارامترهای مربوط به پورتفوی را جایگزین داراییهای انفرادی کنیم .به هـر
حال ،محاسبة ارزش در معرض ریسک در سطح پورتفوی نسبت به داراییهـای انفـرادی
از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .در بسیاری مواقع ،برای محاسـبة ارزش در معـرض
ریسک پورتفوی این فرض را اسات کار خود قرار میدهیم که بازده داراییهای انفـرادی
دارای توزیع نرمال است؛ و این فرض مترادف با در نظر گرفتن توزیع نرمال بـرای بـازده
پورتفوی است .اگر قیمتهای جاری پورتفوی را با  pt 1نشـان دهـیم ،ارزش در معـرض
ریسک طی  hدورة نگهداری و سطح اطمینان  1-αبرابر است با:



()12



VaR ht   p t 1 hμ p,t  hδp,t Zα

 .6تجزیه و تحليل دادهها
1

نخست برای سنمش نرمالبـودن دادههـا از آزمـون کولمـوگروف -اسـمیرنوف اسـتفاده
میکنیم (نوابخش و همکاران .)1390 ،نتایج آزمون به شرح جدول  2است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف
متغيرها

مسکن اوراق مشارکت

سکه سپردههاي بانکی سهام

ارز

زمين

آمارة کولموگروف-
اسمیرنوف

0/336

1/043

0/789

0/603

1/269 0/733 0/897

سطح معنیداری

0/100

0/226

0/562

0/860

0/080 0/655 0/397

منبع :محاسبات تحویق

با توجه به دادههای جدول  ،2سطوح معنیداری بهدستآمدة همة متغیرها از سـطح
معنیداری مبنا ( )0/05بزرگتر اسـت .بنـابراین ،فـرض نرمـال بـودن دادههـا در سـطح
اطمینان  95درصد تأیید میشود و میتوان از روابط اشارهشده بـرای محاسـبة ارزش در
معرض ریسک داراییها و نیز پورتفوی استفاده کرد.
1. Kolmogorov-Smirnov
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 .1. 6انتخاب پورتفوي بهينة داراییها

برای انتخا پورتفوی بهینه ،بازدهی ساالنة داراییهـا ،مـاتریس واریـانس -کوواریـانس،
ضرایب همبستگی بین بازدهی داراییها و بازدهی انتظاری دارایـیهـا طـی دورة زمـانی
 1376ـ  1390محاسبه شد .جدول  3ماتریس واریانس -کوواریانس بازدهی داراییهـا را
نشان میدهد.
جدول  .3ماتریس واریانس -کوواریانس بازدهی داراییها
زمين

ارز

سهام

-25/56 -54/67 145/65

سپردههاي
بانکی

سکة طال

اوراق
مشارکت

مسکن

-7/32

48/16

-3/80

476/60

مسکن

-1/80

10/05

2/46

0/58

1/20

1/28

-3/80

اوراق مشارکت

-41/44

50/63

87/17

-2/48

138/28

1/20

48/16

سکة طال

-6/62

5/75

7/19

0/74

-2/48

0/58

 -7/32سپردههاي بانکی

1/66

7/19

87/17

2/46

-25/56

سهام

-18/12 146/76 -85/22

5/75

50/63

10/05

-54/67

ارز

-87/68 -85/22 295/85

-6/62

-41/44

-1/80

145/65

زمين

-18/12 -87/68

منبع :محاسبات تحویق

که در آن درایههای قطر فرعی نشاندهنـدة واریـانس بـازدهی هـر یـک از دارایـیهـا و
درایههای دیگر نشاندهندة کوواریانس بین بازدهی دارایی است .با توجـه بـه جـدول ،3
باالترین همبستگی منفی بین بازده داراییهای سهام و زمین برقرار است .یعنـی ترکیـب
این دو دارایی در یک سبد ریسک آن را به مودار زیادی کاهش میدهد .بنابراین ،مسئلة
کمینهیابی الگوی میانگین -واریانس به صورت رابطة  13است:
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Min 476 / 60w 12  2  3 / 80 w1w 2  2  48 / 16 w1w 3  2   7 / 32  w1w 4
2   25 / 56  w1w 5  2  54 / 67  w1w 6  2 145 / 65  w1w 7  1 / 28w 22
2 1 / 2 w 2 w 3  2 0 / 58  w 2 w 4  2  2 / 46  w 2 w 5  2  10 / 05  w 2 w 6
  1 / 80 w 2 w 7  138 / 28 w 32  2  2 / 48  w 3 w 4  2  87 / 17  w 3 w 5
2  50 / 63  w 3 w 6  2  41 / 44  w 3 w 7  0 / 74 w 42  2  7 / 19 w 4 w 5

()13

2  5 / 75  w 4 w 6  2  6 / 62  w 4 w 7  1 / 66 w 52  2  18 / 12  w 5 w 6

2  87 / 68  w 5 w 7  146 / 76 w 62  2  85 / 22  w 6 w 7  295 / 85 w 72
s.t :
1) 21 / 17w 1  16 / 96w 2  18 / 99 w 3  17 / 15 w 4  28 / 49 w 5 7 / 23w 6
 21 / 01w 7 

2)w 1  w 2  w 3  w 4  w 5  w 6  1
وi 1 2  6 ,,

3)w i 0,

در رابطههای فوق 𝑤6 ،𝑤5 ،𝑤4 ،𝑤3 ،𝑤2 ،𝑤1 ،و  w7بـهترتیـب سـهم مسـکن ،اوراق
مشارکت ،سکة طال ،سپردههای بانکی ،سـهام ،ارز و زمـین در پورتفـوی اسـت و ∝ نیـز
بازدهی انتظاری پورتفوی است .با حل مسئلة فوق بر اسات wها وزن بهینة داراییهـا در
پورتفوی بهدست میآید .با برآورد الگو ،ضریب اهمیت هر دارایی در پورتفوی به صـورت
جدول  4استخراج شد .جدول  4سهم داراییها در پورتفوی بهینه را نشان میدهد.
جدول  .4سهم داراییها در پورتفوي بهينه
ریسک

بازدهی

پورتفوي

پورتفوي

ریسکپذیری پایین 0/07 0 0/18

0/58

0/14

0

0/03

4/34

19/02

ریسکپذیری متوسط 0/28 0 0/44

0

0/15

0

0/13

13/94

22/99

0/75 0 0/22

0

0

0

0/03

30/25

26/59

ریسکپذیري

ریسکپذیری باال
منبع :محاسبات تحویق

زمين ارز سهام

سپردههاي
بانکی

سکه

اوراق
مشارکت

مسکن
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جدول  4نشان میدهد سپردههای بانکی ،که بازدهی یکنواخت با ریسک کمتـری دارنـد،
بیشترین سهم از سبد دارایی افراد کمریسک را بـه خـود اختصـا مـیدهنـد ،زیـرا نسـبت
ریسک به بازدهی انتظاری آن نسبت به همة داراییهای دیگر کمتر است .افراد ریسـکپـذیر،
که به دنبال بازدهی بیشتری هستند ،ریسک بیشتری را نیز متحمل میشـوند .بنـابراین ،وزن
بیشتری از سبد دارایی این افراد را سهام تشکیل میدهد .ارقام جدول  4نشان میدهد که بـا
افزایش ریسکپذیری سهم سهام در ترکیب دارایی افراد افزایش و سـهم سـپردههـای بـانکی
کاهش مییابد .زمین و مسکن بیش از نصف ترکیـب دارایـیهـای افـراد ریسـک متوسـط را
تشکیل میدهد .این در حالی است که این دو دارایی سهم چندان زیادی از سبد دارایی افـراد
ریسکگریز و ریسکپذیر جامعه را در اختیار ندارد.
 .2. 6برآورد ارزش در معرض ریسک داراییها

با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک ،ریسک سرمایهگذاریِ دارایـیهـا در سـطوح
اطمینان  90درصد 95 ،درصد و  99درصد و در بازة زمانی یکساله محاسبه شد .جدول
 5ارزش در معرض ریسک دارایـیهـا را در سـطوح متفـاوت اطمینـان و در افـق زمـانی
یکساله نشان میدهد.
جدول  .5ارزش در معرض ریسک درصدي داراییها طی دورۀ زمانی یکساله
سطح معنیداري

ارز

سهام

سپردههاي بانکی سکه

∝= 0/1
∝=0/05
∝=0/01

5/23
7/67
9/74

12/72
16/45
25/32

5/12
7/96
9/67

0
0
0

اوراق
مشارکت
0
0
0

مسکن زمين
3/98
7/50
9/69

4/54
6/73
8/32

منبع :محاسبات تحویق

با توجه به جدول  ،5در همة سطوح اطمینان بیشـترین ریسـک مربـوط بـه سـهام و
کمترین آن مربـوط بـه سـپردههـای بـانکی و اوراق مشـارکت اسـت .در توضـیح اعـداد
محاسبهشده برای ریسک داراییها و به طور مثال برای سهام میتوان گفـت :بـا احتمـال
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بهترتیب  95 ،90و  99درصد و در طی یک سـال آتـی زیـان ناشـی از نگـهداری سـهام
بهترتیب بیشتر از  16/45 ،12/72و  25/32درصد ارزش سهام نخواهد بود.
 .3. 6برآورد ارزش در معرض ریسک پورتفوي بهينه

ارزش در معرض ریسک پورتفوی بهینه در سطوح اطمینان  90درصـد 95 ،درصـد و 99
درصد و در افق زمانی چهاردهساله و همچنین یکساله محاسبه شد .جـدولهـای  6و 7
بهترتیب نتایج محاسبة ارزش در معرض ریسک پورتفوی بهینه را نشان میدهد.
همچنین ،ارزش در معرض ریسک در افق زمانی یکساله بر اسات جدول  7است.
جدول  .6ارزش در معرض ریسک درصدي پورتفوي طی دورۀ زمانی چهاردهساله
ریسکپذیري
ریسکپذیری پایین
ریسکپذیری متوسط
ریسکپذیری باال

بازدهی

ریسک

پورتفوي

پورتفوي

19/02
22/99

4/34
13/94

2/32
2/32

26/59

30/25

2/32

Z0/01

VaR

Z0/05

VaR

Z0/1

VaR

0
9/43

1/64
1/64

0
0

1/28
1/28

0
0

43/77

1/64

21/20 1/28 23/19

منبع :محاسبات تحویق

جدول  .7ارزش در معرض ریسک درصدي پورتفوي طی دورۀ زمانی یکساله
ریسکپذیري
ریسکپذیری پایین
ریسکپذیری
متوسط
ریسکپذیری باال
منبع :محاسبات تحویق

بازدهی

ریسک

پورتفوي

پورتفوي

1/36

1/16

2/32

1/64

3/72

2/32

7/01

1/90

8/09

2/32

16/92

Z0/01

VaR

Z0/05

VaR

Z0/1

1/34

1/64

0/55

0/13 1/28

1/64

4/48

3/13 1/28

1/64

8/47 1/28 11/40

VaR
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بر اسات تحلیلهای آماری و بررسیهای انمامشده میتوان بیان کرد:
 .1با احتمال  99درصد و در افق زمانی چهاردهساله ،حـداکثر زیـان پورتفـوی بـرای
افراد با درجة ریسکپذیری پایین ،متوسط و باال بهترتیـب صـفر 9/43 ،و  43/77درصـد
است .این بدان مفهوم است که افراد ریسکگریز بـا نگـهداری ایـن پورتفـوی طـی دورة
مذکور ریسکی را متحمل نمیشوند .افراد با درجة ریسکپذیری متوسط و باال بـهترتیـب
حداکثر  9/43و  43/77درصد ارزش پورتفوی خود را از دست خواهند داد.
 .2با احتمال  95درصد در افق زمانی چهاردهساله ،حداکثر زیان پورتفوی برای افـراد
با درجة ریسکپذیری باال  23/19درصد است .ترکیبات برآوردشده برای افراد با درجـات
ریسکپذیری پایین و متوسط هیچگونه ریسکی ندارد.
 .3با احتمال  90درصد و در افق زمانی چهاردهساله ،حـداکثر زیـان پورتفـوی بـرای
افراد با درجة ریسکپذیری باال  21/20درصد است و افراد با درجة ریسکپـذیری پـایین
و متوسط ریسکی را در این سطح اطمینان متحمل نمیشوند.
 .4با احتمال  99درصد و افق زمانی یک ساله ،حداکثر زیان پورتفـوی بـرای افـراد بـا
درجة ریسکپذیری پایین ،متوسط و باال بهترتیب  7/01 ،1/34و  16/92درصد است.
 .5با احتمال  95درصد در یک افق زمانی یک ساله ،حداکثر زیان پورتفوی برای افراد
با درجة ریسکپذیری پایین ،متوسط و باال بهترتیب  4/48 ،0/55و  11/40درصد است.
 .6با احتمال  90درصد در یک افق زمانی یک ساله ،حداکثر زیان پورتفوی برای افراد
با درجة ریسکپذیری پایین ،متوسط و باال بهترتیب  3/13 ،0/13و  8/47درصد است.
 .7نتيجهگيري
با استناد به مبانی نظری و سنمش الگوی میانگین -واریـانس مـارکویتز ،نتیمـه گرفتـه
میشود که افراد و سرمایهگذاران همواره برای انتخا بهترین بازار و محل سرمایهگذاری
دو عنصر «بیشترین بازدهی» و «کمترین ریسک» را مالک عمل خـود قـرار مـیدهنـد.
بدین منظور ،ترکیبی از چند دارایی (نه فوط یک دارایی خـا ) موصـد سـرمایهگـذاری
قرار میگیرد .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل از بهکارگیری دادههای مربوط بـه قیمـت
داراییهای نوعی خانوارها طی دورة زمـانی  1376ــ  1390در الگـوی ذکرشـده ،سـهم
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عمدة سبد دارایی افراد بـا درجـات ریسـکپـذیری پـایین ،متوسـط و بـاال را بـهترتیـب
سپردههای بانکی ،زمین و سـهام تشـکیل مـیدهـد .نتـایج حاصـل از سـنمش ریسـک
پورتفوی بهینه با الگوی ارزش در معرض ریسک نیز حاکی از این است که در یـک افـق
زمانی چهاردهساله بیشترین ریسک پورتفوی  43/77درصد با احتمـال  99درصـد بـرای
افراد با درجة ریسکپذیری باالست .بـه عبـارت دیگـر ،افـراد ریسـکپـذیر بـا نگـهداری
پورتفوی تعیینشده (جدول  )6طی دورة مذکور با احتمـال  99درصـد حـداکثر 43/77
درصد از ارزش پورتفوی خود را از دست خواهند داد .در این دورة زمانیِ نگهداری ،افـراد
با درجة ریسکپذیری پایین در هیچ سطح اطمینانی ریسکی را متحمل نمیشوند.
همچنین ،در افق زمانی یکساله بیشترین ریسک پورتفوی  16/92درصد بـا احتمـال
 99درصد برای افراد با درجة ریسکپذیری باال و کمترین ریسک  0/13درصد با احتمال
 90درصد برای افراد با درجة ریسکپذیری پایین است .به عبارت دیگر ،زیـان نگـهداری
یکسالة پورتفوی مذکور برای افراد ریسکپذیر بـا احتمـال  99درصـد بیشـتر از 16/92
درصد و برای افراد ریسکگریز با احتمال  90درصد بیشـتر از  0/13درصـد ارزش سـبد
آنها نخواهد بود (جدول .)7
با تأکید بر سطوح اطمینان ،میتوان گفت کـه ،بـا احتمـاالت  95 ،90و  99درصـد،
نگهداریِ چهاردهسالة داراییهای مذکور برای افراد ریسکگریز ریسکی را در پـی نـدارد.
این در حالی است که ریسک نگهداری یکسالة پورتفوی مذکور برای ایـن افـراد در ایـن
سطح احتماالت بـهترتیـب حـداکثر  0/55 ،0/13و  1/34درصـد ارزش پورتفـوی آنهـا
خواهد بود و نگهداریِ یکسالة ترکیبی از هفت دارایی اشارهشده کمترین ریسک را برای
افراد ریسکگریز (حداکثر  1/34درصد ارزش پورتفوی) و بیشترین ریسک را بـرای افـراد
ریسکپذیر (حداکثر  16/92درصد ارزش پورتفوی) در سطح اطمینان  99درصـد در بـر
دارد.
 .8پيشنهادها
 .1با توجه به جدول  ،3باالترین همبستگی منفی بین بازدهی داراییهای سهام و زمـین
برقرار است؛ یعنی ترکیب این دو دارایی در یـک سـبد ریسـک آن را بـه موـدار زیـادی
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کاهش میدهد .بنابراین ،برای افراد و سرمایهگذارانی که به دنبال ریسک کمتری هستند
این نکته میتواند مورد توجه قرار گیرد.
 .2نظر به اینکه هدف سـرمایهگـذاران دسترسـی بـه ترکیـب بهینـهای از ریسـک و
بازدهی (باالترین مطلوبیت انتظاری) است ،پیشنهاد میشود برای دستیابی بـه هدفشـان
همزمان چند بازار را موصد سرمایهگذاری خود قرار دهند.
 .3سیاستگذاران اقتصادی باید در سیاستهای خود ،که به تغییر بازدهی دارایـیهـا
منمر مـیشـود ،واکـنشهـای احتمـالی بازارهـای مـوازی و همچنـین رفتـاری راـ کـه
سرمایهگذاران متناسب با بازده جدید داراییها از خود بروز میدهندـ در دستور کار قـرار
دهند تا از بروز تالطم در بازارهای مالی و سایر بازارها جلوگیری شود.
 .4با توجه به نتیمـة محاسـبات ،نگـهداری پورتفـوی بهینـه (جـدول  )6در افـق زمـانی
چهاردهساله برای افراد با درجة ریسکپذیری پایین و متوسط ریسکی در پی نـدارد .بنـابراین،
این ترکیبات میتواند راهنمایِ این افراد برای تشکیل سبد سرمایهگذاریشان باشد.
 .5نگهداری یکسالة داراییهای ذکرشده برای افراد با درجة ریسکپـذیری گونـاگون
وزنها و ریسکهای متفاوتی دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود افـراد ،بـا توجـه بـه درجـة
ریسکپذیری خود ،به تشکیل سبد سرمایهگذاری اقدام کننـد و ریسـک حاصـل از آن را
مد نظر قرار دهند.
 .6پیشنهاد میشـود سـرمایهگـذاران هنگـام تصـمیمگیـری و انتخـا فرصـتهـای
سرمایهگذاری با هدف انتخا پورتفوی بهینة داراییها به موادیر پیشبینیشـدة ریسـک
داراییها بر اسات الگوی ارزش در معرض ریسک توجه کنند تـا تصـمیم آنهـا کـارایی
بیشتری داشته باشد.
منابع
 .1اقبالنیا ،محمد (« .)1384طراحی الگویی برای مـدیریت ریسـک سـرمایهگـذاری در
بورت اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معـرض ریسـک»  ،پایـاننامـة
کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه شهید بهشتی.
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 .2جونز ،چارلز پی ( .)1391مـدیریت سـرمایهگـذاری ،ترجمـة رضـا تهرانـی و عسـگر
نوربخش ،چ  ،8انتشارات نگاه دانش.
 .3حنیفی ،فرهاد (« .)1380بررسی میزان ریسکپذیری شرکتهـای پذیرفتـهشـده در
بورت اوراق بهادار تهران از طریق سنمة ارزش در معرض خطر» ،پایاننامـة دکتـری
رشتة مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علوم و تحویوات تهران.
 .4خالوزاده ،حمید و امیری ،نسیبه ( .)1385تعیین سبد سهام بهینه در بـازار بـورت ایـران،
بر اسات نظریة ارزش در معرض ریسک ،تحویوات اقتصادی 211 ،73 ،ـ .231
 .5خلیلی عراقی ،مریم ( .)1387برآورد ریسک بازار یک سرمایهگذاری بر مبنـای ارزش
در معرض خطر ،مملة مدیریت 67 ،)2(19 ،ـ .80
 .6رادپور و همکاران ( .)1388مدیریت ریسـک بـازار ،رویکـرد ارزش در معـرض خطـر،
انتشارات آتینگر.
 .7راعی ،رضا و سعیدی ،علی ( .)1390مبانی مهندسی مـالی و مـدیریت ریسـک ،چ ،6
انتشارات سمت.
 .8رحمتی ،محسن (« .)1387انتخا سبد سـهام بهینـه مبتنـی بـر ارزش در معـرض
ریسک به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتمهای فـراابتکـاری» ،پایـاننامـة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
 .9زمانی و دیگران ( .)1392محاسبة ارزش در معرض ریسک بورت اوراق بهادار تهـران
با استفاده از نظریة ارزش فرین ،فصلنامة بورت اوراق بهادار 115 ،21 ،ـ .136
 .10شــمس و صــادقی ( .)1393محاســبة ارزش در معــرض ریســک بــر اســات توریــب
کورنیش-فیشر از توزیـع نرمـال (مطالعـهای در نهادهـای مـالی بـورت اوراق بهـادار
تهران) ،فصلنامة مدیریت دارایی و تأمین مالی 1 ،)4(2 ،ـ .20
 .11نوابخش و همکاران ( .)1390کاربرد روشهای آماری در علوم اجتماعی (با نرمافـزار
 ،)spssانتشارات طحان؛ هله.
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