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سرمایه گذاري و ایجاد مطلوبیت براي سرمایه گذاران از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. توجه به کاهش 
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  مقدمه -1-1

پردازیم و می مسئلهباشد. در این فصل، ابتدا به بیان آشنایی با چارچوب کلی کار می هدف از این فصل

حاضر را ترسیم  ينامهانیپامسیر کلی  ازآنپسکنیم. در این پژوهش را مطرح می موردنظرو فرضیات  سؤاالت

ضرورت انجام پژوهش از  ها دست یابد. ذکرخواهد به آننماییم که این پژوهش میمی اشارهنموده و به اهدافی 

براي انجام آن پرداخته خواهد  ازیموردنهاي بعدي این فصل خواهد بود. در ادامه نیز به روش پژوهش و ابزار بخش

شوند. در ادامه پس از ارائه همکاري کننده و همچنین محل اجراي پژوهش معرفی می مؤسساتشد و در انتها 

پیشینه را در فصل دوم بررسی خواهیم کرد. در فصل سوم به  کلیات پژوهش در این فصل، مبانی نظري و

را در فصل چهارم انجام  شدهمطرح يهاروشمطابق با  هاداده لیوتحلهیتجز. میپردازیمپژوهش  یشناسروش

 پژوهش خواهد بود. يهاتیمحدودو  هاشنهادیپو ارائه  يریگجهینتخواهیم داد و فصل پنجم نیز شامل 

  لهامسبیان  -1-2

 ابزارهاي و مالی يهاواسطه پیدایش با .اندشده مواجه يریگچشم تحوالت با اخیر يهادهه در مالی بازارهاي

 و است شده کاسته حدودي تا هابانک ژهیوبهو  خاص مالی يهاواسطه انحصاري نقش از رفتهرفته مالی جدید

 متغیر، سرمایۀ با يگذارهیسرما يهاشرکت و يگذارهیسرما يهاصندوق چون ییهاواسطه براي جایگاهی خاص

 گذارسپرده « صرفاً آنکه يجابه بیشتر1 ریسک پذیرش با بانکی مشتریان از بسیاري گریدیعبارتبه .بازشده است

 سود کسب براي ییهاواسطه چنین طریق از بازار در يگذارهیسرما به تمایل نمایند اکتفا بانکی کم سود و به بوده

 اهمیت حائز جهتنیازا يگذارهیسرما يهاصندوق و هاشرکت نقش .اندنموده پیدا باالتر ریسک با  لبتهو ابیشتر 

(اسالمی بیدگلی و همکاران  کنندیم  عمل گذارانهیسرما براي2 سبدسهام مدیر یک عنوانبهخود  که است

 اخیر، يهاسالدر   بهادار تهران وراقا بورس در در سهام، يگذارهیسرما يهاشرکت کار آغاز به توجه ). با1392

  .باشدیم تحقیق این موردتوجه هاشرکت این بازدهی بر مؤثر عوامل بررسی

 روش بهترین . باشدیم بهادار اوراق دوفروشیخر ،يگذارهیسرما پرسود و مطمئن يهاروش از یکی

                                                
1. Risk 

2. Portfolio 
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  .شودیم3 بازده افزایش و ریسک ه کاهشب منجر که است آن از متنوعی سبد داشتن بهادار، اوراق در يگذارهیسرما

 يهاشرکت از استفاده دارد، زیاد بسیار نقد وجوه و دانش تخصصی به نیاز يگذارهیسرما نوع این ازآنجاکه

 وافري کمک گذارانهیسرما به تواندیم دیآیم بشمار بهادار اوراق بازار در فعال نهادهاي مالی از که يگذارهیسرما

 به خود بهادار اوراق با فروش که باشندیم مالی يهاواسطه انواع از یکی يگذارهیسرما يهاشرکت یلطورکبه .نماید

 يگذارهیسرما شرکت، باهدف بهادار، متناسب اوراق از سبد سهامی در و تحصیل را وجوهی ،گذارانهیسرما

  .)1391(عالمه حائري و حسینی کنندیم

 طوربه تا کنندیمکمک  يارحرفهیغ گذارانهیسرما به مالی يادهانه عنوانبه يگذارهیسرما يهاشرکت

 است ویژگی ریسک دو مدیریت و تخصصی مدیریت  مثالعنوانبهکنند.  يگذارهیسرما سهام بازار در غیرمستقیم

 یمناسب حد تا که است این انتظار ،هاشرکتدر این  سبدسهام تشکیل علت به .میشود دیده هادمالین در این که

  .)1392شود(سعیدي و واحدي  مدیریت نهاد دو در کیستماتیس ریغریسک 

 يهاشرکت ازجملهمالی  ينهادهادر   سبدسهامدر دنیاي مالی مدرن امروزه، انتخاب و مدیریت 

. باشدیمامري بسیار معمول   شودیممختلف را شامل  يهاشرکت يهاییدارااز  يامجموعهکه  يگذارهیسرما

انتظارات  تواندیم سبدسهاممختلف  يهابیترک. شودیمطراحی  گذارانهیسرماي رسیدن به اهداف برا سبدسهام

  ).2015مختلف برآورده سازد(متال و همکاران  يهاجهترا در  گذارانهیسرمامتفاوت 

ایجاد تعادل مطلوب بین ریسک و بازده(بیشینه کردن بازده و  سبدسهاماهداف تشکیل  نیترمهمیکی از 

متفاوتی  يهابازدهداراي ریسک و  سبدسهاممختلف  يهابیترک. باشدیم يگذارهیسرماینه کردن ریسک) کم

است که بازده را بیشینه و  شدهیطراح ياگونهبه گذارانهیسرما. به سبد سهامی که متناسب با اهداف باشندیم

مهم  يهایژگیو). یکی از  2012رانی و الشه بیقر( شودیمبهینه گفته  سبدسهامریسک را کمینه نموده است 

به  یبخشتنوع. اثرات مثبت باشدیم سبدسهاممناسب به  4یبخشتنوعدر جهت بهینه کردن آن  سبدسهام

است. این  شدهداده) شرح 1958( 6) و توبین1952( 5مارکویتز سبدسهامبه گونه مطلوبی در نظریه  سبدسهام

 يهايگذارهیسرمارا در  سبدسهام یبخشتنوعرزیده است اما اثرات اسرار و سهامتئوري بر روي نوع خاصی از 

  ).  2014(هالیکی و اوفاس دهدیمقرار  یموردبررسداخلی 

و اوراق بهادار گوناگون، تأثیر کاهش ارزش هر یک از  هاییدارادر  يگذارهیسرمااز طریق  گذارهیسرما

البته ایجاد و نگهداري چنین سبدي مستلزم صرف  .دهدیمهش کا يگذارهیسرماو اوراق بهادار را درکل  هاییدارا

                                                
3. Returns 

4. Diversification 

5. Markowitz 

6. Tobin 
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، حتی يگذارهیسرمابا خرید سهام شرکت  تواندیم گذارهیسرمامختلف و تخصص و مهارت کافی است.  يهانهیهز

  شود. مندبهره یبخشتنوعبه میزان اندك، از امتیاز 

 سازوکار یک مثابهبه این. است يگذارهیماسر مدیریت فرایند در مرحله آخرین ،سبدسهام عملکرد ارزیابی

 سبدسهام عملکرد ارزیابی در. باشدیم يگذارهیسرما مدیریت فرایند کردن تراثربخش منظوربه کنترلی و بازخوردي

 مقایسه امر براي لذا ردیگیم قرار ارزیابی مورد مطلق، صورتبه نه و نسبی صورتبه عملکرد که داشت توجه باید

 بر تمرکز به انسانی تمایل عملکرد، ارزیابی در اصلی مشکالت از یکی بعالوه .هستیم  مبنا یا شاخص کی نیازمند

 ارزیابی عملکرد لذا . است موردنظر بازده کسب براي شده متحمل ریسک به کافی توجه عدم و سبدسهامبازده 

  .)1391ائري و حسینیباشد (ح  يگذارهیسرما ریسک و بازده زمانهم شناسایی شامل بایستی سهام

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

 در مولد يهايگذارهیسرما افزایش کشور، اقتصادي یک توسعه و رشد مهم و اصلی عوامل از که بدیهی است

 يهاتیظرف نوسازي و بازسازي نظیر ییهامشخصه با ایران چون در کشوري ژهیوبه مطلب این .است جامعه آن

 مولد، به ولدرمیغ يهاتیفعال از اقتصاد هدایت و مولد يهااشتغال کردن فراهم ملی، اخالصن تولید تولیدي، افزایش

 از7 تورم مهار و يسازیخصوص يهااستیس ، اعمالآخردست و استراتژیک يهافراورده ٔ◌ نهیدرزم وابستگی کاهش

  ) . 1392(سرلک و همکاران .اهمیت است حائز تولید، افزایش طریق

 شود، بازدهی باالترین منجر به که سمتی به منابع این دادن سوق ي،اجامعه هر در مالی منابع کمیابی کنار در

 یک از برخورداري و عملکرد ارزیابی بدون این مهم و است کارآ و کارآمد مدیریت نیازمند است يامسئله  خود

 یا (حقیقی گذارهیسرما هر هدف دیگر، طرف از .باشدینم ریپذامکانبسنجد،  یدرستبه را عملکرد که شاخص

(خدایی وله زاقرد و باشدیم آن از حفاظت حداقل یا و خویش مالی سرمایه افزایش هر چیز از قبل حقوقی)

  .) 1389فوالدوندیان 

 این گران معامله تا است اهمیت قابل جهتنیازا هاآن يبندرتبه و يگذارهیسرما يهاشرکت عملکرد ارزیابی

 کنند. اتخاذ را الزم تصمیمات مقتضی زمان در هاشرکت این سهام یا  خرید و فروش نگهداري، ارهدرب بتوانند8 سهام

 عملکرد بهتري که باشند يگذارهیسرما يهاشرکت از سهامی دنبال به بالقوه گذارانهیسرما است. که طبیعی بسیار

  ). 1384یدگلی و همکاران باشند(ب داشته بازار عملکرد از نیز و يگذارهیسرما يهاشرکت سایر از

 يهاصندوقو  بورسی يگذارهیسرما يهاشرکت عملکرد اهمیت نیز و شد مطرح آنچه به توجه با

 اهداف تحقق ،گذارانهیسرما از سوي بازار) به (نسبت اضافی بازده کسب ازنظر سهام، در مشترك يگذارهیسرما

                                                
7. Inflation 

8. Stocks 
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 واسطهبه بهتر عملیاتی و مالی تأمین ي،گذارهیسرمات تصمیما اتخاذ مالی، نهادهاي این مدیران يگذارهیسرما

 تصمیمات اتخاذ واسطهبه سهام قیمت شدید نوسانات کاهش پذیر، ي سرمایههاشرکت در حقوقی سهامداران وجود

بهینه  تخصیص و تجهیز طریق از اقتصادي توسعه به دستیابی امکان و تورم کاهش و بورسدر  بهتر و تخصصی

 مشکل امري يگذارهیسرماي هاشرکت در يگذارهیسرما براي يریگمیتصم رسدیم نظر به شور،ک سطح در منابع

ي گذارهیسرما جهت را گذارانهیسرما تواندیم مالی، نهاد  این )سبدسهام( عملکرد مقایسه ارزیابی و لذا باشد

  .) 1391کند(حائري و حسینی  راهنمایی مناسب

به ریسک بازار و  عموماًي گذارهیسرماي هاشرکت سبدسهامک و بازده ي ارزیابی عملکرد ریسهاشاخصدر 

ریسک سیستماتیک توجه گردیده است. اما مشهود است که ریسک غیر سیستماتیک نیز در بررسی و ارزیابی 

در  کیستماتیس ریغعوامل کاهش ریسک  نیترمهمیکی از  کهنیا. با توجه به باشدیممهم  هاشرکتعملکرد این 

این نوع  راتیتأث، بررسی باشدیم سبدسهامبه  نهیبهی مناسب و بخشتنوعایجاد  سبدسهامرت و نگهداري مدی

ي رگذاریتأثنحوه  تواندیم 11و جنسن 10، ترینر9شارپي پرکاربرد و مهمی همچون معیار هاشاخصریسک در 

ر دهد و به ما در انتخاب ی قراموردبررس ارهایمع نیدر ای و نیز کاهش ریسک غیر سیستماتیک را بخشتنوع

ي بررسی ارهایمعاز جامع و شامل بودن ( و یا نبودن)  تواندیمبهینه و مناسب کمک نماید. همچنین  سبدسهام

  در باال تا حدي پرده بردارد. ادشدهی سبدسهامریسک و بازده 

خصوص   این در گرفته صورت يهایبررس توجه با که ذکر است به الزم شدهانجام تحقیقات با رابطه در

ي هاشرکت سبدسهامبین تنوع سازي در  طبا ارزیابی ارتبا رابطه در تحقیقی گونهچیه تاکنون که گردید مشخص

 نگرفته صورت هاآن سبدسهامترینر و جنسن  شارپي ارزیابی عملکرد ریسک و بازده هاشاخصي و گذارهیسرما

  . شودیم محسوب زمینه این در گامشیپ تحقیقی عنوانبه حاضر تحقیق است. که

  اهداف پژوهش -1-4

  شارپبر شاخص ریسک و بازده  سبدسهامبررسی اثر متنوع سازي  -1

 بر شاخص ریسک و بازده جنسن سبدسهامبررسی اثر متنوع سازي  -2

  بر شاخص ریسک و بازده ترینر سبدسهامبررسی اثر متنوع سازي  -3

  هاي پژوهشسؤال -1-5

  ؟دارد وجود شارپبا  شاخص ریسک و بازده   سبدسهام یبخشتنوعبین میزان  يارابطهچه   -1

                                                
9. Sharp 

10. trinor 

11. Jenssen 
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  ؟دارد با  شاخص ریسک و بازده جنسن وجود  سبدسهام یبخشتنوعبین میزان  يارابطهچه   -2

  ؟دارد با  شاخص ریسک و بازده ترینر وجود  سبدسهام یبخشتنوعبین میزان  يارابطهچه   -3

  هاي پژوهشفرضیه -1-6

  دارد. ریتأث يگذارهیسرما يهاشرکتدر  شارپبر  شاخص ریسک و بازده  سبدسهاممیزان تنوع سازي   -1

  دارد. ریتأث  يگذارهیسرما يهاشرکتبر شاخص ریسک و بازده جنسن در  سبدسهاممیزان تنوع سازي   -2

  دارد. ریتأث يگذارهیسرما يهاشرکتبر شاخص ریسک و بازده ترینر در  سبدسهاممیزان تنوع سازي   -3

  پژوهش روش -1-7

 اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی بورسدر  شدهرفتهیپذي هاشرکتجامعه آماري این پژوهش را تمام 

. در این پژوهش براي انتخاب روش دهدیم) تشکیل ماهه 99(دوره  1396 انتهاي خرداد تا1388 ابتداي فروردین

(حذف  دارهدفی احتمال ریغي بردارنمونهاز  شدهانجامیی که در ایران هاپژوهشي، مطابق اکثر ریگنمونه

که  شوندیمي غیر احتمالی، اعضایی از جامعه آماري انتخاب ریگنمونهاست. در طرح  شدهاستفادهسیستماتیک) 

با معیار یا معیارهاي خاصی که پژوهشگر در نظر دارد، مطابقت داشته باشد. در این پژوهش، نمونه با کل جامعه 

  ظر گرفتن شرایط زیر انتخاب خواهد شد:آماري آغاز و پس از در ن

  باشند. شدهرفتهیپذاوراق بهادار تهران  فرابرسو یا  بورسدر طول دوره پژوهش یا بخشی از دوره در  -1

 ).1392در دسترس باشد(اعتمادي،  هاآناین پژوهش براي  ازیموردناطالعات مالی   -2

ي آورجمعي که براي اکتابخانهشد: روش  ي خواهدآورجمعبه دو روش  ازیموردندر این پژوهش اطالعات 

ي هاتیساکتب و مقاالت و جستجو در  بامطالعه. لذا شودیمادبیات و پیشینه پژوهش استفاده  ٔ◌ نهیدرزماطالعات 

ي آورجمع. دیگري روش اسناد کاوي که جهت انجام پژوهش و شودیمي آورجمع ازیموردناینترنتی، اطالعات 

 منتشرشدهي افزارهانرمي اطالعات با استفاده از آورجمع. شودیماستفاده  هاهیفرضآزمون براي  ازیموردناطالعات 

اوراق بهادار  بورسي اینترنتی از قبیل سایت سازمان هاتیسانوین و  آوردرهو  پرداز ریتدبحاوي اطالعات از قبیل 

افزار نرم ،يآمار لیوتحلهیانجام تجز يبرا ازیافزار موردننرم نیهمچن). 1391(خلیفه سلطانی،  ردیپذیمصورت 

Eviews باشدیم.  

مشهور  يریرپذییمعیار ترکیبی جهت ارزیابی عملکرد سبدسهام ارائه نمود که به نسبت پاداش به تغ شارپ

 قرار ارزیابی مورد1963 الی1954 زمانی بازه در را يگذارهیسرما مشترك صندوق 34 عملکرد وي		شده است . 

 عملکرد ارزیابی که بر اساس ندینماینر از شاخص مبنایی استفاده متری و جنسن عملکرد ارزیابی یارمع دو هر.  داد

 شاخص ازشارپ  معیار کنیول ندینمایم يریگاندازه بازارسبدسهام  ریسک به نسبت را بازده و است تاریخی		سبد



7 

ه کرده و بازده را نسبت به ریسک کل عنوان معیار ریسک استفادتاریخی به 12سرمایه بازار خط اساس بر مبنایی

  . دینمایم يریگسبدسهام (انحراف معیار بازدهی) اندازه

 

  1-0معادله 

  

 در دوره pسبدسهام  بازده متوسط ، p) سبدسهام  ریسک صرف(  مازاد بازده					که در آن  

 		مدل.  باشندیم 		iه دور در 		pسبدسهام  بازده معیار انحراف			ریسک و  بدون بازده نرخ متوسط ،  iزمانی 

و   کندیم يریگاندازه را کل ریسک از واحد هر مازاد بازده		   . اول باشدیممهم  ویژگی دو دارايشارپ 

  .)2006 14و فرسون 13(آراگون باالتر باشد عملکرد سبدسهام بهتر است هر چه دوم 

 .دیآیمدست  به سبد سیستماتیک ریسک بر اضافی بازده تقسیم از نسبت ترینر

 

  

  

در طول دوره  i) يگذارهیسرما صندوق واحد (يگذارهیسرما شرکت سهم بازده برابر متوسط که در آن 

 ریسک یا (صرف مازاد بازده  دوره،  طول در ریسک بدون بازده نرخ متوسط زمانی مشخص ، 

شرکت  (بتا) سهم ضریب حساسیت و  يگذارهیسرما شرکت سهم ریسک) بدون نرخ از باالتر بازده

  )1392(سعیدي و واحدي يگذارهیسرما

 ترینر و جنسن معیار دو.  است آلفا یا   جنسن بازده تفاوت معیار ، رترین    RVOLیکی از معیارهاي مرتبط با 

 از و است استوار   CAPM  مدل اساس بر معیار این.  ندینمایم ارائه پرتفلیو عملکرد از یکسانی يبندرتبه باًیتقر

  . دیآیم به دست زیر روابط طریق

 

 نرخ t ،Rfدر دوره p   سبدسهامده باز   که در آن 

،   tدر دوره p پرتفلیو تصادفی خطاي   t ،Ept دوره در بازار بازده   Rmtبتا،    bpریسک ،  بدون بازده

                                                
12. CML 

13. Aragon 

14. Ferson 
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مازاد واقعی  میان بازدهآلفا عبارت است از تفاوت  .باشدیم t دوره در بازار ریسک صرف   ] [

به  زیر رابطه از آلفا.  است موردنظر نآ بازده که سبد سهامی ریسک صرف و دوره چند طول در   p سبدسهام

  ).1967( 15جنسن دیآیم دست

  

قرار دهیم، تحقیق حاضر در  مدنظرهدف را  برحسبتحقیقات  يبندطبقهگفت، چنان چه  توانیم درمجموع

قرار  مدنظرانواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش  يبندطبقهتحقیقات کاربردي قرار دارد، چنان چه  يزمره

(میدانی و پیمایشی) قرار  یشیرآزمایغتحقیقات توصیفی و  يزمرهماهیت در  ازلحاظ، روش تحقیق حاضر گیرد

تحقیق مربوط به  يهاداده. و چون گرددیمتحقیقات همبستگی محسوب  يدستهروش نیز در  ازنظرداشته و 

 ).1394(بزرگی،  گرددیمگذشته است از نوع پس رویدادي قلمداد 

بر  يگذارهیسرما يهاشرکت سبدسهامهدف ما در این پژوهش، بررسی اثر تنوع سازي  کهنیابا توجه به 

ماهانه و در دوره زمانی  صورتبه ازیموردن يهادادهو  باشدیم، جنسن و ترینر شارپریسک و بازده  يهاشاخص

هاي ما از نوع داده جهیدرنت، گرددیمگردآوري ماهه)  99(دوره  1396تا انتهاي خرداد 1388ابتداي فروردین 

واحد (کشور، ایالت،  عات چندینالکه در آن، اط شودخواهد بود. روش پانل دیتا به روشی گفته می 16پانل دیتا

شود. امروزه استفاده از مدل پانل دیتا در تحقیقات اقتصادي و هاي زمانی مختلف بررسی میدر دورهبانک و ...) 

  باشد: زیر می صورتبهکلی روش پانل دیتا ماهیت  .مدیریتی رو به افزایش است

)t  دوره زمانی وi باشد)می سبدسهام     

 

باشد و نیز بیانگر متغیرهاي مستقل می باشد و همچنین نشانگر ثابت رگرسیون می در این مدل، 

که متغیر وابسته  میرادار در سمت دیگر رابطه نیز  باشد.ي اخالل یا پسماند مینیز بیانگر جمله  تیدرنها

  گردد.محسوب می

  کلید واژه هاي پژوهش -1-8

 به ترکیبی از اوراق بهادار سازگار  با  ترجیحات و نیازهاي سرمایه گذار سبد سهام گویند. : سبد سهام  

 کاهش ریسک باهدفي مختلف اهییدارای یعنی پخش کردن سرمایه در قالب بخشتنوع : سازي متنوع  

                                                
15. Jensen 

16. Panel Data 
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 نامیـده  ریسـک  سـازد،  منحـرف  را دارد انتظار گذارهیسرما ازآنچه نتیجه حاصل بتواند آنچه هر : ریسک 

  .شودیم

 به تفاوت ارزش دارایی هاي ابتدا و انتهایی ددوره سرمایه گذاري در قبال پـذیرش ریسـک بـازده     : بازده

  گفته می شود

  خالصه فصل -1-9

بتدا به بیان مسئله و سپس تشریح ضرورت پژوهش پرداختیم. سپس اهداف پژوهش را مطـرح  در این فصل ا

کردیم و در ادامه سواالت و اهداف پژوهش آورده شد. در بخش روش پژوهش بـه تشـریح جامعـه آمـاري، نمونـه،      

  ادرت نمودیم.متغیر هاي پژوهش و در انتها روش هاي پژوهش پرداختیم. در انتها نیز به تعریف کلید واژه مب
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  :فصل دوم

 ادبیات و مبانی نظري
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  مقدمه -2-1

باشد که این کار عالوه می یموردبررسي چارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع هدف از این فصل ارائه

زد. در این فصل ساها و ارائه مدل هموار میبر ایجاد درك صحیح از مبانی نظري، مسیر را نیز براي تدوین فرضیه

ها در اقتصاد خواهیم گفت، و همچنین نقش آن يگذارهیسرما يهاشرکتمالی،  يبازارها، يگذارهیسرماما ابتدا از 

و سنجش ریسک و بازده  خواهیم پرداخت و سپس  يوربهره، افزایش يگذارهیسرما يهاروشبه بررسی  ازآنپس

ي این سخن خواهیم گفت. در انتهاي این فصل نیز به پیشینهاز آثار متنوع سازي در بهبود ریسک و بازده 

  اندازیم.پژوهش در داخل و خارج از کشور نگاهی می

  هیسرما بازار -2-2

 کشـوري  ،ردیـ گیم صورت و اختراعات ابداعات در که سریعی تحول و رییو تغ کنونی دنیاي پویایی به توجه با

 . باشـد  کـارا  يهیسـرما  بـازار  بـه همـراه   گسـترده  مـالی  بخش آن انهپشتو که باشد متکی سالم اقتصاد به تواندیم

 دهندگانوام از سرمایه بهینه تخصیص هاآن وظیفه که هستند مالی يهامؤسسه مالی، بخش عوامل یک نیترعمده

 خرید به هاآن اختصاص و گذارانهیسرما از وجوه يآورجمع باهدف که مالی ابزارهاي ازجمله . است رندگانیگوام به

 تـأمین  و مقیـاس  از ناشـی  يهـا ییجـو صرفه از يریگبهره ي،گذارهیسرما ریسک کاهش منظوربه اوراق بهادار انواع

 و (احمـدپور  اسـت  مشـترك  يگـذار هیسـرما  يهـا صـندوق  ،شـده ابـداع  سـود  کسـب  و گذارانهیسرمابراي  منافع

 ).1384همکاران

 در مولـد  يهايگذارهیسرما افزایش کشور، اقتصادي یک عهتوس و رشد مهم و اصلی عوامل از کهاست   بدیهی

 يهـا تیـ ظرف نوسـازي  و بازسـازي  نظیر ییهامشخصه با ایران چون در کشوري ژهیوبه مطلب این .است جامعه آن

 بـه  ولـد  رمیـ غ يهـا تیـ فعال از اقتصاد هدایت و مولد يهااشتغال کردن فراهم ملی، ناخالص تولید تولیدي، افزایش

 مهـار  و يسـاز یخصوص يهااستیس ، اعمالآخردست و استراتژیک يهافراورده ينهیزم در وابستگی اهشک مولد،

 .)92اهمیت است (سرلک حائز تولید، افزایش طریق از تورم

 هـا هیسرما بازار مرکزي هسته عنوانبه ، بهادار اوراق يهابورس ،افتهیتوسعه کشورهاي اکثر در حاضر در حال 

 هـدایت  جامعـه  فعـال  و مولـد  يهـا بخـش  بـه  را سرگردان يهاهیسرما از هنگفتی مبلغ ماهانه و شودیممحسوب 
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 مـدیران  کارایی بهبود و تولید افزایش ، تورم کاهش در توانندیم مناسب يهااستیس اتخاذ با بازارها این . کنندیم

 . ایفا نمایند اساسی نقش

 است مطلب این مبین اقتصادي توسعه و رشد بر مالی بازارهاي توسعه داریمعن و مثبت ریتأث و مستقیم ارتباط

 نظـر  بـه  بعیـد  افتـه یتوسعه اقتصادي داشتن امکان ، کارآمد و رقابتی ،افتهیسازمان مالی بازارهاي داشتن که بدون

 و ياندازپس منابع تجهیز منظوربه و کارآمد رقابتی ، پویا مالی بازارهاي وجود زمینه کردن فراهم بنابراین. رسدیم

 اقتصادي نظام هر در اصولی و ياهیپا مالکی جزء باید اقتصادي متعدد يهاتیفعال بین آن بهینه و تخصیص هدایت

 و محـدودیت  کـه  توسـعه درحـال  کشـورهاي  در موضوع این.گیرد قرار گذاراناستیس و مسئولین کانون توجه در و

 قـرار  يتـر مهـم  مراتـب به جایگاه در باید است هاآن بارز يهایگژیو از يگذارهیسرما و ياندازپسمنابع  پراکندگی

 بـه  انـد کـرده  يآورجمـع  کوچـک  و بـزرگ  کنندگان اندازپس از که ياهیسرما با يگذارهیسرما يهاصندوق .گیرد

ـ  توجـه  با .باشند داشته مشارکت بزرگ سبد سهامی در اندك ياهیسرما با که دهندیم اجازه کنندگان اندازپس  هب

 يهـا شرکت عملکرد بررسی .است مالی يهاییدارا از حفاظت حداقل یا و سود کسب يگذارهیسرمااز  هدف کهنیا

 ذینفـع  اشـخاص  سـایر  و اعتباردهنـدگان  ، گذارانهیسرما ، مدیران موردتوجه موضوعات نیترمهماز  يگذارهیسرما

 سبدسـهام  عملکـرد  چگونگی جهیدرنت هاستيریگمیتصم از بسیاري مبناي آن از حاصل و نتایج شودیم محسوب

 عملکـرد  ارزیـابی  .اسـت  مهـم  پذیران سرمایه براي هم و گذارانهیسرما براي هم مختلف يهااز جنبه هاشرکت این

 دربـاره  بتواننـد  سهام این گران معامله تا است اهمیت قابل جهتنیازا هاآن يبندرتبه ي وگذارهیسرما يهاشرکت

 اسـت  طبیعـی  بسیار کنند اتخاذ را الزم تصمیمات مقتضی زمان در هاشرکت این خرید سهام یا و فروش نگهداري،

 يهاشرکت سایر از بهتري عملکرد که باشند يگذارهیسرما يهاشرکت از سهامی به دنبال بالقوه گذارانهیسرما که

 دهندهنشان ) گذارانهیسرما سوي از ( یقتحق نتایج کهیدرصورت . باشند داشته بازار از عملکرد نیز و يگذارهیسرما

 ایـن  سـهام  خریـد  به بیشتري تمایل گذارانهیسرما باشد سرمایه بازار در يگذارهیسرما يهاصندوق خوب عملکرد

 توسط غیرمستقیم يگذارهیسرما به را خود جاي سهامداران مستقیم يگذارهیسرما صورت در این و دارند هاشرکت

  ).91(قاضی فرد  داد خواهند يذارگهیسرما يهاصندوق

 بهـادار وجـود   اوراق بـورس  در غیرمسـتقیم  و مستقیم يگذارهیسرما شامل يگذارهیسرما روش دو یطورکلبه

 ایـن  قابلیـت  بـه  توانیم )يگذارهیسرما يهاشرکت طریق از( غیرمستقیم يگذارهیسرما دالیل نیتریاصل از .دارد

  .)1394کرد(فرهنگ و همکاران  اشاره متنوع و مناسب بهادار اوراق از يارگذهیسرما سبد تشکیل در هاشرکت

  اوراق بهادار تهران بورس -2-2-1

تأسـیس شـد.    1345مـاه  بر پایه قانون مصوب اردیبهشـت  1346ماه سال بورس اوراق بهادار تهران در بهمن

)، دوره دوم 1346-1357دوره نخسـت ( توان به چهـار دوره تقسـیم کـرد:    دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می
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 تاکنون) 1384) و دوره چهارم (از 1368-1383)، دوره سوم (1367-1358(

  )1346 -1357( نخست دوره -2-2-1-1

فعالیت خود را با انجـام چنـد معاملـه بـر روي سـهام بانـک        1346بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 

ی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضـه دولتـی، اسـناد خزانـه، اوراق قرضـه      توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پ

آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس

  توان موارد زیر را برشمرد:بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که ازجمله می

موجـب آن مؤسسـات   که به 1354تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهاي تولیدي در اردیبهشت  -1

  .سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند %94و  %49 بیخصوصی و دولتی موظف شدند به ترت

طی 1354در بورس اوراق بهادار در سال  شدهرفتهیهاي پذهاي مالیاتی براي شرکتتصویب قانون معافیت -2

هـاي بیمـه   هـا و شـرکت  هـا و بانـک  سال فعالیت بورس تا پیش از انقالب اسـالمی در ایـران، تعـداد شـرکت     11

میلیارد  230بنگاه با بیش از  105به  1346میلیارد ریال سرمایه در سال  6/2بنگاه اقتصادي با  6از  شدهرفتهیپذ

به بیش از 1346میلیون ریال در سال  15بورس از  افزایش یافت. همچنین ارزش مبادالت در 1357ریال در سال 

 افزایش یافت. 1357میلیارد ریال طی سال 34

  )1358 -1367دوره دوم ( -2-2-1-2

هـاي  سـاله توسـعه اقتصـادي، دگرگـونی    هاي پس از انقالب اسالمی و تا پیش از نخستین برنامه پنجدر سال

ادار تهران را نیـز در برگرفـت. نخسـتین رویـداد، تصـویب      چشمگیري در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق به

هاي تجاري و موجب آن بانکتوسط شوراي انقالب بود که به 17/3/1358ها در تاریخ الیحه قانون اداره امور بانک

بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندي بعـد و در   3بانک تجاري و 6بانک شامل  9تخصصی کشور در چارچوب 

شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و هاي بیمه نیز در یکدیگر ادغامپی آن شرکت

در بـورس از   شـده رفتهیهاي اقتصادي پذباعث شد تعداد زیادي از بنگاه 1358توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 

 1367شـرکت در پایـان سـال     56بـه   1357شـرکت در سـال    105ها از اي که تعداد آنگونهآن خارج شوند، به

  کاهش یافت.

 1367میلیارد ریـال در سـال    9/9به  1357میلیارد ریال در سال  2/34حجم معامالت سهام در این دوره از 

ن فعالیت بورس رسید کـه  دورا در میزان کمترین به GDP کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معامالت سهام به

و روشن نبودن خطوط کلی اقتصـاد کشـور بـود. بـدین ترتیـب در طـی ایـن         دالیل آن شرایط جنگی نیتراز مهم

  ادامه یافت. 1367ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال سال
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  )1368 -1383دوره سوم ( -2-2-1-3

ی و فرهنگـی جمهـوري   سـاله اول توسـعه اقتصـادي، اجتمـاع    چوب برنامه پـنج چار در جنگ، یافتن پایان با 

سـازي  هاي خصوصـی اي براي اجراي سیاستعنوان زمینهاسالمی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به

  موردتوجه قرار گرفت.

هاي دولتی به اي از وظایف تصديگذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهبر این اساس، سیاست

گذاري، مصارف سرمایه يسواندازي پراکنده و هدایت آن بهقدینگی و گردآوري منابع پسبخش خصوصی، جذب ن

هـاي اقتصـادي،   در تجهیز منابع توسعه اقتصادي و انگیزش مؤثر بخش خصوصی براي مشارکت فعاالنه در فعالیت

ه از سـازوکار  هـاي کـالن اقتصـادي بـه اسـتفاد     گذارينقش مهم و اساسی داشته باشد. درهرحال، گرایش سیاست

و افـزایش حجـم فعالیـت بـورس تهـران را در برداشـت،        شـده رفتهیهاي پذبورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت

 1383میلیـارد ریـال در پایـان سـال      104,202بـه   1367میلیارد ریال سال  9/9اي که حجم معامالت از گونهبه

  شرکت افزایش یافت. 422شرکت به  56ن از در بورس تهرا شدهرفتهیهاي اقتصادي پذرسید و تعداد بنگاه

اي از قوانین و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که در این دوره دولت مجموعه

  تأثیر بسزایی در افزایش حجم معامالت داشت، ازجمله:

به تعیین تکلیـف همـه   کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت  1378قانون بودجه سال  35تبصره    -1

  .هاي خصوصی و تعاونی اشاره شدهاي بخش دولتی از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخششرکت

) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهـاي  1379 -1383قانون برنامه سوم توسعه ( 94ماده   -2

نظور انجام گـرفتن دادوسـتد الکترونیـک اوراق بهـادار در     ماي بازار سرمایه ایران بهالزم را براي ایجاد شبکه رایانه

 95المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده رسانی در سطح ملی و بینسطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطالع

اي در سـطح کشـور بزنـد و    هـاي منطقـه  اندازي بـورس برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه

 .م را براي قابل معامله شدن دیگر ابزارهاي مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نمایدراهکارهاي الز

واحـد   472محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقـدار آن از   1369از سال 

 رسید. 1383واحد در سال  12,113به  1370در سال 

  )تاکنون 1384 سال از( چهارم دوره -2-2-1-4

 ،1383 سـال  دوم نیمـه  حرکتی روند ادامه در بهادار اوراقبورس  فعالیت مختلف يرهاگنما ،1384 سال در 

 رونـدي  از قبل، هايسال در هاشاخص رویهبی افزایش و خارجی و داخلی مختلف رویدادهاي تأثیر تحت همچنان

هرحـال از  مالحظـه بـود. بـه   پایان سـال قابـل  جز دوره کوتاهی در آذرماه تا و این روند، به بودند برخوردار کاهشی

ها و تالش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سـرعت رونـد کاهشـی معیارهـاي     ، سیاست1384آذرماه سال 
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از  1385واحد رسیده بـود، طـی سـال     9,459به  1384که شاخص کل در پایان سال فعالیت بورس شد. درحالی

واحـد را تجربـه کـرد. همچنـین کـاهش       9,821در پایـان سـال مـذکور     تیواحد عبور کرد و درنها 10,000مرز 

به تعادل نسبی رسید،  1385الذکر در سال ، با توجه به اقدامات مؤثر فوق1384چشمگیر معامالت سهام در سال 

 1385میلیـارد ریـال و در سـال     56,529در حـدود   1384ارزش معامالت سهام و حق تقدم در سال  کهينحوبه

  میلیارد ریال ارزیابی شد. 55,645معادل 

شرکت در  435به  1383شرکت در پایان سال  422در بورس اوراق بهادار از  شدهرفتهیهاي پذتعداد شرکت

  افزایش یافت. 1385پایان سال 

  :ازاند عبارت دوره این اساسی رویدادهايازجمله  

  (1/9/1384) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران تصویب   

  تشکیل شوراي عالی بورس و اوراق بهادار 

  تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار 

  بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) تشکیل 

 گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوهتشکیل شرکت سپرده 

موجب قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسـالمی ایـران،       بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به

  .ن)اوراق بهادار تهرا بورس(سایت است شدهسیتأس 1384مصوب آذرماه 

  يگذارهیسرما -2-3

را به تعویق انداختن مصرف فعلی براي دستیابی به امکان مصـرف بیشـتر در اینـده     17يگذارهیسرما توانیم

نیـز پدیـده اي    گذارانهیسرما، این مقوله از دیدگاه يگذارهیسرماتعریف نمود. عالوه بر پیامد هاي کالن اقتصادي 

تا ارزش زمانی پـول و   شودیمحفظ قدرت خرید پول در برابر تورم، سبب  افزون بر چراکه گرددیممطلوب قلمداد 

از هر دو جنبه عرضـه و تقاضـا سـرمایه،     يگذارهیسرماقرار کیرد. ازین رو  مدنظرپاداش ناشی از تاخیر مصرف نیز 

 . بنـابراین شناسـایی فرصـت هـایی کـه     گـردد یمـ حیاتی براي رشد و توسعه محسـوب   ازینشیپامري ضروري و 

، ارزش مشخصی را فدا کند تـا در قبـال آن در آینـده ارزش خاصـی را کـه مـد       هاآنبتواند از طریق  گذارهیسرما

  ).1392(کریمی  کندیماهمیت وافري پیدا  يگذارهیسرمانظرش است به دست آورد در امر 

 يدوبعـد  فراینـد  داراي یـک  و شـوند یمـ  نگهداري سود کسب براي که هستند هایی دارایی ،هايگذارهیسرما

 از مختلفـی  انواع نگهداري به مبادرت بازده، و افزایش ریسک کاهش منظوربه گذارهیسرما .باشندیم بازده و ریسک

 انتخـاب  گـذار هیسـرما  کـه  هاییدارا سایر یا سهام از مناسب ترکیب به .دینمایممتفاوت  بازده و ریسک با هاییدارا

                                                
17. Investment 
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 هايگذارهیسرمادر  یبخشتنوع ي، سبدسهام یک انتخاب از هدف .ندیگویم يگذارهیسرما سبدسهام سبد یا کرده،

 شـده  حداکثر سبدسهام ارزش یا بازده که صورتی ، به است يگذارهیسرما سبد یک در مختلف يهاییدارا داشتن و

  .)92گردد (سرلک  حداقل آن ریسک و

  يگذارهیسرمااهمیت  -2-3-1

اقتصادي نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی  و مداوم بلندمدتدستیابی به رشد 

نیست. در  ریپذامکانبازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت  ژهیوبهمالی  يبازارهااست و این مهم بدون کمک 

 مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد. در عیتوزیک اقتصاد سالم، وجود سیستم مالی کارآمد در 

که داراي منابع مازاد مالی  ییهاسازمانراد و فکه کسري منابع مالی دارند با ا ییهاسازمانمالی افراد و  يبازارها

به یک مکانیسم مفهومی تا یک محل فیزیکی یا  اشارهکلی عبارت بازار مالی،  در حالت. شوندیمهستند، روبرو 

و  ابزارها، مؤسساتسیستمی مرکب از افراد و  عنوانبهالی را م يبازارها معموالًنوع خاصی از سازمان یا ساختار، 

  ) 1999باسیلی (ندینمایمتعریف  کندیمجمع  کجایکنندگان و قرض گیرندگان را در  اندازپسکه  ییهاهیرو

 يهافرصتاز اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که  اندازپسبازار مالی امکانات الزم را براي انتقال 

در  باًیتقر. انتقال وجوه مزبور کندیممولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم  يگذارهیسرما

 يهاییداراآتی  يدرآمدهاادعایی است نسبت به  درواقعکه  شودیمکلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج 

  ) 13ص 1375(شباهنگ  شر کرده است.مشخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منت

مالی کمک به قرض گیرندگان و قرض دهندگان از طریق تسهیل جریان وجوه از افراد و  يبازارهانقش اولیه 

. در باشدیمکه نیازمند به وجوه دارند،  ییهادولتو  هاسازمانکه وجوه اضافی در اختیار دارند به افراد،  ییواحدها

کنندگان) به افراد و  اندازپسالی به تخصیص بهینه وجوه اضافی (از م يبازارها، افتهیتوسعه ياقتصادها

انتقال  ردفراگکه  هراندازه. ندینمایمیا مصرف دارند کمک  يگذارهیسرماکه نیاز به وجوه، جهت  ییهاسازمان

 يهایژگیوز . اگرددیم ورتربهرهمالی،  نیتأم برحسبتولید و هم  برحسبجریانات نقدي کاراتر باشد، اقتصاد، هم 

و  شودیم یطراحمالی جدیدي  يابزارها، ضرورتبهبنا  هرروزکه  هاستآنعمده بازار مالی، پویایی و خالقیت 

، يریپذسکیرو همچنین میزان  يگذارهیسرمابا توجه به توان مالی  خود، انتظارات از منافع آتی  گذارهیسرما

  .دینمایمانتخاب  باشدیمگزینه  نیترمناسبرا که  هاآنیکی از 

  يگذارهیسرما يهاروش -2-3-2

کردن از عایدات امروز به امید دریافت عایدات بیشـتر در آینـده    نظرصرفاز دید کلی به معنی  يگذارهیسرما

وجه تمـایز وجـود    اندازپسو  يگذارهیسرمابین  عموماًاست. دو ویژگی عمومی در آن وجود دارد: زمان و ریسک. 

واقعـی   يگـذار هیسـرما از  ینوعبه يگذارهیسرما. شودیمکردن از مصرف تعریف  نظرصرف صورتبه زانداپسدارد. 
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 يهـا یـی دارااز  ینـوع بـه واقعـی   يگذارهیسرما معموالً. گرددیمکه در آینده سبب افزایش درآمد  شودیممحدود 

مـالی بـه    يهايگذارهیسرما. گرددیممشهود نظیر زمین، ساختمان، ماشین االت، موجودي کاال و کارخانه اطالق 

مالی بـراي سـاخت    نیتأممانند سهام و اوراق قرضه.  گرددیماطالق  کاغذکتبی مکتوب بروي قطعات  يقراردادها

دارایـی   عنوانبهباید آن را  رونیازا باشدیم. آپارتمان دارایی مشهود دهدیمارائه  بارهنیدرامثال خوبی را  آپارتمان

مالی مختلف صورت گیرد کـه خـود    يهاروشمالی جهت خرید آن ممکن است از  نیتأمگرفت اما واقعی در نظر 

 يهـا روش). در ادامـه  23و 23ص  1388(شریعت پنـاهی و جعفـري   گرددیممالی محسوب  يگذارهیسرمانوعی 

  :گرددیمتشریح  يگذارهیسرما

 مستقیم يگذارهیسرما -2-3-2-1

مستقیم  يگذارهیسرماید مستقیم اوراق بهادار مختلفی، اقدام نماید که به آن به خر تواندیم گذارهیسرماهر 

  .ندیگویم

  میرمستقیغ يگذارهیسرما -2-3-2-2

کننـد. یعنـی از    میرمسـتق یغ يگذارهیسرمااقدام به  توانندیم گذارانهیسرمامستقیم،  يگذارهیسرماعالوه بر 

شامل خرید سهام شرکت یـا صـندوق    میرمستقیغ يگذارهیسرماین کنند. ا يگذارهیسرمامالی،  يهاواسطهطریق 

سـهام   دوفروشیـ خرعبـارت اسـت از    میرمسـتق یغ يگـذار هیسـرما  گـر یدعبـارت به. باشدیمواسط  يگذارهیسرما

از طریق ایجاد پرتوي، دست به تشکیل مجموعه متنوعی از اوراق بهـادار   هاواسطکه این  يگذارهیسرما يهاواسط

  .زنندیم

  يگذارهیسرمافرآیند   -2-3-3

که باید  يدادوستددر رابطه با انواع اوراق بهادار قابل  گذارانهیسرما يریگمیتصمنحوه  يگذارهیسرمافرآیند 

. کندیمرا تشریح  هاآندر  يگذارهیسرمادر این اوراق و زمان  يگذارهیسرماکنند، میزان  يگذارهیسرما

  :دهدیمرا تشکیل  يگذارهیسرما ندیفرآبراي اتخاذ این تصمیمات اساس  زیر يامرحلهدستورالعمل پنج 

  يگذارهیسرماسیاست  -2-3-3-1

و میزان ثروت قابل  گذارهیسرما يهاهدف، شامل تعیین يگذارهیسرمانخستین مرحله، تعیین سیاست 

 دركقابل يگذارهیسرما يهاياستراتژدهی براي زبین ریسک و با کهنیا. با توجه به باشدیموي  يگذارهیسرما

آوردن سود زیاد تعیین نماید. بلکه بهتر  به دستمناسب نیست که هدف خود را  گذارهیسرما، براي باشدیمرابطه 

زیادي نیز وجود دارد  نسبتاًاست هدف خود را تالش براي کسب سود زیاد این تشخیص که شانس وقوع زیان 

 يگذارهیسرمااید تز دیدگاه ریسک و بازدهی بیان شود. این مرحله از فرآیند ب يگذارهیسرما يهاهدفاعالم کند. 



18 

و  رسدیمنهایی قرار بگیرند به پایان  يگذارهیسرمامالی که باید در سبد  يهاییدارابالقوه  يهاگروهبا شناسایی 

و وضعیت  يگذارهیاسرممبلغ ثروت قابل  يگذارهیسرما يهاهدفاین شناسایی در بین سایر موارد بر مبناي 

  خواهد بود. گذارهیسرمامالیاتی 

  اوراق بهادار لیوتحلهیتجز -2-3-3-2

اوراق بهادار، بررسی تعدادي از اوراق بهادار منفرد یا گروهی  لیوتحلهیتجز، يگذارهیسرمامرحله دوم فرآیند 

. یکی از اهداف انجام این بررسی اندهشدییشناساکه از قبل  شودیممالی را شامل  يهاییدارادر بین انواع مختلف 

. براي اندشده يگذارمتیق یرواقعیغ طوربهدر حال حاضر  رسدیمشناسایی اوراق بهاداري است که به نظر 

از دو گروه خاص قرار  یکیدر کردهایروزیادي وجود دارد. اما، اغلب این  يکردهایرواوراق بهادار  لیوتحلهیتجز

که افراد طرفدار آن را تکنیکال و دومین  شودیمتکنیکی شناخته  لیوتحلهیتجزحت عنوان . اولین گروه ترندیگیم

  .نامندیم ادگرایبنکه طرفدارانش را  شودیمبنیادي شناخته  لیوتحلهیتجزگروه تحت عنوان 

  يگذارهیسرماتشکیل سبد  -2-3-3-3

و  خاص يهاییداراامل شناسایی ، شيگذارهیسرماتشکیل سبد  ،يگذارهیسرمامرحله سوم در فرآیند 

باید موارد گزینش، موقعیت سنجی و تنوع  گذارهیسرما. در اینجا گرددیم هاآندر  يگذارهیسرما میزانهمچنین 

به نحوي است که ریسک، با توجه به  يگذارهیسرماشامل تشکیل سبد  یبخشتنوعقرار دهد.  موردتوجهرا 

  .درسیممعینی، به حداقل  يهاتیمحدود

  يگذارهیسرمادر سبد  دنظریتجد -2-3-3-4

سه مرحله قبل  يادوره، به تکرار يگذارهیسرمادر سبد  دنظریتجد، يگذارهیسرمامرحله چهارم در فرآیند 

خود را تغییر دهد که در  يگذارهیسرما يهاهدفممکن است در طول زمان  يگذارهیسرما، یعنی. شودیممربوط 

جدید مورد  يهااستیباسدیگر بهینه نیست و باید متناسب  باشدیمال حاضر موجود این صورت سبدي که در ح

  بازبینی و تغییر قرار گیرد.

  يگذارهیسرماارزیابی عملکرد سبد  -2-3-3-5

نحوه عملکرد سبد  يادوره، تعیین يگذارهیسرما، ارزیابی عملکرد يگذارهیسرمامرحله پنجم در فرایند 

را شامل  گذارهیسرمابلکه میزان ریسک متحمل شده  آمدهدستبهنرخ بازدهی   ازنظر تنهانه يگذارهیسرما

یا مبناهاي مرتبط  استانداردهاریسک و بازدهی و همچنین  يریگاندازهمناسب براي  يارهایمع. بنابراین گرددیم

  ).37-35، ص 1388است.(شریعت پناهی و جعفري  ازیموردن
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  يگذارهیسرما يهاشرکت -2-4

یک موسسه خدمات مالی معرفی کرد که سهام خود را به عموم فروخته  توانیمرا  يگذارهیسرما يهاشرکت

در سبد سهامی از انواع اوراق بهادار بازار پولی، سهام یا اوراق  يگذارهیسرماو از وجوه حاصل از آن در جهت انجام 

 ياواسطهباید گفت  يگذارهیسرما يهاشرکتدر تعریف  گریدعبارتبه. دینمایم، استفاده هاییداراقرضه و سایر 

، اما باشندیم يگذارهیسرما يهاشرکتمالی هستند که از بسیاري جهات شبیه  يبازارهاو  گذارانهیسرمابین 

و ساختمان و نظایر آن در اقالمی چون اوراق قرضه، سهام  آالتنیماشدر اقالمی چون زمین،  يگذارهیسرمابجاي 

  ).1373(جهانخانی  کنندیم يگذارهیسرما هايشهردارسهام عادي و اوراق بهادار ممتاز، 

 يهاشرکتدارد  بازارها کارایی بر بسیاري اثر که مالی بازارهاي در موجود عناصر نیترمهم از یکی

 به قداما مالی بازارهاي موجود در يهاشرکت تحصیل سهام سایر با هاشرکت گونهنیا.باشندیم يگذارهیسرما

 که ریسکی به نسبت يترمطلوب بازده خود دارانسهامبراي  ترتیب بدین و کرده يگذارهیسرما سبدسهام تشکیل

   ).1390(فتحی کنندیم ایجاد شوندیم متحمل

 باالترین منجر به که سمتی به منابع این دادن سوق ،ياجامعه هر در مالی منابع کمیابی کنار در از طرفی

 و عملکرد ارزیابی بدون این مهم و است کارآ و کارآمد مدیریت نیازمند است يامسئله خود شود، بازدهی

 هر هدف دیگر، طرف از .باشدینم ریپذامکانبسنجد،  یدرستبه را عملکرد که شاخص یک از برخورداري

 باشدیم آن از حفاظت حداقل یا و خویش مالی سرمایه افزایش هر چیز از قبل حقوقی) یا (حقیقیگذارهیسرما

  ).1389(خدایی 

 روش بهترین. باشدیم بهادار اوراق دوفروشیخر ،يگذارهیسرما پرسود و مطمئن يهاروش از یکی

 . شودیم بازده افزایش و ریسک به کاهش منجر که است آن از متنوعی سبد داشتن بهادار، اوراق در يگذارهیسرما

 يهاشرکت از استفاده دارد، زیاد بسیار نقد وجوه و نش تخصصیدا به نیاز يگذارهیسرما نوع این ازآنجاکه

 وافري کمک گذارانهیسرما به تواندیم دیآیم بشمار بهادار اوراق بازار در فعال نهادهاي مالی از که يگذارهیسرما

 به خود بهادار قاورا با فروش که باشندیم مالی يهاواسطه انواع از یکی يگذارهیسرما يهاشرکت یطورکلبه .نماید

 کنندیم يگذارهیسرما شرکت، باهدف بهادار، متناسب اوراق از سبد سهامی در و تحصیل را وجوهی ،گذارانهیسرما

  .)1391(عالمه حائري 

 يهاییدارامتنوع از انواع  سبدسهام، گذارکردن وجوه هزاران سرمایه  کاسهکیبا  يگذارهیسرما يهاشرکت

فعالیتشان را با فروش سهام خود به  هاشرکت. این ندینمایممتنوعی را نیز با آنان ارائه مالی خریداري و خدمات 

 1924آمریکا در سال  يگذارهیسرمااولین شرکت  سیتأساز  يگذارهیسرما يهاشرکت. ندینمایمعموم شروع 

 ماساچوست واقع در  يگذارهیسرما يهاشرکت، يگذارهیسرما يهاشرکت. اولین اندکردهراه درازي را طی  تاکنون



20 

 

Family name: Pourhossein Froutaghah                         Name: Hossein 

Title of Thesis  : Review the effect of portfolio diversification of investment firms on the 

risk and return characteristics of Sharp, Jensen and Treynor in the Tehran Stock 

Exchange 

Supervisors: Hossein Rahimi Clever (Ph.D)   & Bagher Askarnejad Nouri (Ph.D)  

Advisor: Mohamad Hasanzade (Ph.D) 

Graduate Degree: M.A   

Major: Master of Business Administration (MBA)        Specialty: General       

University: Mohaghegh Ardabili      Faculty: Literature and Humanities Sciences         

Graduation date:  2017/09/12                    Number of pages: 103 

Abstract:  

      Since investment is one of the essential requirements for the prosperity and 

development of each country's economy, and the stock exchange is one of the most 

important markets for attracting capital and inflowing it into the economy, paying 

attention to the risk and returns of investment companies and creating utility for 

investors is essential. Attention to reducing risk and increasing returns are one of the 

most important issues of finance professionals. The purpose of the present study was to 

investigate the diversification of stock portfolio on risk and return factors of Sharp, 

Jensen & Trainer's  among investment companies in Tehran Stock Exchange, which 

clearly examines the impacts of diversification on the risk and returns of investment 

companies in Tehran Stock Exchange. The data used in this study is panel data and the 

research method is the panel VAR. Also the statistical population is the entire 

investment companies active in Tehran Stock Exchange and the period of study is from 

March 2009 to the June 2017 on a monthly basis. It should be noted that in order to 

avoid reaching spurious regression, unit root test was conducted on all variables and 

then applying the co-integration test revealed that there is a balanced long-term 

relationship between the dependent variable and independent variables. The results show 

that diversifying the stock portfolio with a low correlation in the stock portfolio can have 

a positive effect on the risk and return variables of Sharp, Trainer and Jensen and 

increase productivity. 
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